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DIRETORIA-GERAL
PORTARIAS
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO PARA APOIO
PORTARIA n.º 210/2020
O BACHAREL VALCIR MOMBACH, DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 32, inciso VII, do Regulamento da
Secretaria deste Tribunal e conforme PAD n.º 15628/2020, resolve,
DESIGNAR para atuar na condição de Equipe de Apoio,
CLAUDIA BURKHART, servidora ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área Apoio
Especializado - Digitação, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, para a 68.ª Zona Eleitoral, em
Cascavel, no período de 14/11/2020 a 15/11/2020.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE. SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO PARANÁ, em 17 de novembro de 2020.
VALCIR MOMBACH
Diretor-Geral

PORTARIA RETIFICADORA
PORTARIA n.º 213/2020
O BACHAREL VALCIR MOMBACH, DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 32, inciso VII, do Regimento Interno da
Secretaria deste Tribunal e conforme PAD n.º 14991/2020, resolve,
RETIFICAR, em parte, os termos da Portaria n.º 145/2020, de 24 de agosto de 2020, publicada no
DJE n.º 161, de 01 de setembro de 2020, a qual designa o servidor, JOAO HEMERSON AMARAL,
para apoio na 93.ª ZE de Ivaiporã, para onde se lê: "01.09.2020 a 20.11.2020", leia-se:
"01.09.2020 a 30.11.2020".

PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE. SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL
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PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE. SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO PARANÁ, em 18 de novembro de 2020.
VALCIR MOMBACH
Diretor-Geral

PORTARIA DE LOTAÇÃO
PORTARIA n.º 212/2020
O BACHAREL VALCIR MOMBACH, DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 32, inciso VIII, do Regulamento da
Secretaria deste Tribunal e conforme PAD n.º 15673/2020, resolve,
LOTAR
MARIA ALMERINDA VENTURA, servidora ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área
Administrativa, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, na Seção de Atendimento aos Sistemas
Administrativos e Contratações Diretas, a partir de 16 de novembro de 2020;
DEBORA BEATRIZ MACHADO LOPES, servidora ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área
Administrativa, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, na Coordenadoria de Licitações e Contratos,
a partir de 16 de novembro de 2020.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE. SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO PARANÁ, em 17 de novembro de 2020.
VALCIR MOMBACH
Diretor-Geral

PORTARIA DE REVOGAÇÃO
P O R T A R I A n.º 211/2020
O BACHAREL VALCIR MOMBACH, DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 32, inciso VIII, do Regulamento da
Secretaria deste Tribunal, e conforme PAD n.º 15556/2020,
RESOLVE
REVOGAR, a Portaria n.º 199/2020, de 03 de novembro de 2020, publicada no DJE n.º 248, de 06
de novembro de 2020, a qual lota os servidores, ADRIANA CANDIDA MUNCKE (Técnico Judiciário
- Área Administrativa), na Seção de Produção Audiovisual e CLEBER JOSE FERREIRA SILVA
(Analista Judiciário - Área Judiciária), no Gabinete da Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE. SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO PARANÁ, em 17 de novembro de 2020.
VALCIR MOMBACH
Diretor-Geral

SECRETARIA JUDICIÁRIA
DOCUMENTOS ELETRÔNICOS PUBLICADOS PELO PJE
RECURSO ELEITORAL(11548) Nº 0600070-14.2020.6.16.0195
PROCESSO

: 0600070-14.2020.6.16.0195 RECURSO ELEITORAL (Quatro Barras - PR)

RELATOR

: Relatoria Dr. Rogério de Assis

RECORRIDO

: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR

FISCAL DA LEI

: Procurador Regional Eleitoral1
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TERCEIRO
INTERESSADO

Curitiba, segunda-feira, 23 de novembro de 2020

: JUNTOS NO CAMINHO CERTO 14-PTB / 22-PL / 45-PSDB

ADVOGADO

: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (0037315/PR)

ADVOGADO

: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (0034199/PR)

ADVOGADO

: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (0074384/PR)

RECORRENTE

4

: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS PARANA

ADVOGADO

: DYLLIARDI ALESSI (0055617/PR)

ADVOGADO

: LUIZ EDUARDO PECCININ (0058101/PR)

ADVOGADO

: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (0097632/PR)

RECORRENTE

: LORENO BERNARDO TOLARDO

ADVOGADO

: LUIZ EDUARDO PECCININ (0058101/PR)

ADVOGADO

: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (0097632/PR)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO N.º 57.267
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600070-14.2020.6.16.0195 Quatro Barras - PARANÁ
Relator: ROGERIO DE ASSIS
EMBARGANTE: JUNTOS NO CAMINHO CERTO 14-PTB / 22-PL / 45-PSDB
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR0034199
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR0037315
EMBARGADO: LORENO BERNARDO TOLARDO
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
EMBARGADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
DE QUATRO BARRAS PARANA
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
Embargos de Declaração no(a) RECURSO ELEITORAL
EMBARGANTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS PARANA
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
EMBARGANTE: LORENO BERNARDO TOLARDO
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
EMBARGADO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: JUNTOS NO CAMINHO CERTO 14-PTB / 22-PL / 45-PSDB
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR0074384
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR0037315
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ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR0037315
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR0034199
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/11/2020
RELATOR(A) ROGERIO DE ASSIS
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela "Coligação Juntos no Caminho Certo" contra o
v. acórdão nº 56.761 proferido por este Tribunal, que rejeitou os embargos de declaração e corrigiu
de ofício o dispositivo para reconhecer a decadência (ID 17263666).
As razões de embargos de declaração (ID 19181466) sustentam, em síntese, que o aresto padece
de contradição, isso porque embora reconhecida a decadência, a decisão embargada prorroga a
análise de um direito reconhecido decadente. Por fim, requer o saneamento da contradição, bem
como o prequestionamento da matéria.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os demais requisitos legais, pelo que
devem ser conhecidos.
No mérito, entendo que a alegação de contradição não prospera.
Em relação ao reconhecimento da decadência, constou no primeiro acórdão nº 56.403 proferido
nos presentes autos (ID 11178416):
Da análise da Portaria expedida pelo TSE, conclui-se que a data limite para a apresentação de
requerimento para a "[...] inserção do nome do filiado prejudicado na relação especial de filiados
pelos partidos políticos" foi o dia 16/06/2020.
Compulsando os autos, constato que o pedido formulado pelo requerente foi realizado somente no
dia 04/09/2020, ou seja, após o prazo estabelecido, não podendo, desta forma ser acolhido em
decorrência do perecimento do direito do recorrente.
Portanto, houve o reconhecimento da decadência em relação ao requerimento de inclusão do
nome do filiado junto ao sistema Filia via lista especial, mas tal situação não se confunde com o
direito ao reconhecimento da filiação, a qual poderá ser analisada quando do registro de
candidatura, conforme fundamentação constante do acórdão ora embargado (ID 17263666):
Tal providência se torna necessária para reforçar o que constou expressamente do voto "que o
reconhecimento da decadência deste requerimento não impede a análise da filiação do Recorrente
em eventual pedido de registro de candidatura, isso porque, como já mencionado, o momento
oportuno para verificação do atendimento às condições de elegibilidade é o registro de
1
candidatura, conforme dispõe o art. 11, §§ 1º e 10 da Lei 9.504/1997 , de modo que a verificação
da regularidade de filiação partidária será realizada quando do requerimento de registro de
candidatura."
Desta forma, concluo que não existe contradição no julgado como alegado pelo Embargante, como
se infere da leitura integral dos fundamentos da decisão embargada.
1
Por fim, deixo de analisar o prequestionamento em razão do contido no art. 1.025 do CPC .
DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pela "Coligação Juntos no
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Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pela "Coligação Juntos no
Caminho Certo" e, no mérito, REJEITO-OS ante a inexistência de contradição no julgado
embargado.
É como voto.
ROGÉRIO DE ASSIS
Relator
1

"Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para

fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600070-14.2020.6.16.0195 Quatro Barras - PARANÁ - RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: LORENO
BERNARDO TOLARDO, PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS PARANA - Advogados do(a) RECORRENTE: PRISCILLA
CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101 - DYLLIARDI
ALESSI - PR0055617 - RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE
DO SUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os,
nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 18.11.2020.

RECURSO ELEITORAL(11548) Nº 0600189-58.2020.6.16.0038
PROCESSO

: 0600189-58.2020.6.16.0038 RECURSO ELEITORAL (Pitanga - PR)

RELATOR

: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos

RECORRIDO

: JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR

FISCAL DA LEI

: Procurador Regional Eleitoral1

RECORRENTE

: JOEL RODRIGUES CASTRO

ADVOGADO

: BRUNO BASSANI BUCHMANN (0099371/PR)

ADVOGADO

: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (0057666/PR)

ADVOGADO

: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (0086785/PR)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO N.º 57.254
RECURSO ELEITORAL 0600189-58.2020.6.16.0038 - Pitanga - PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: JOEL RODRIGUES CASTRO
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR0057666
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - OAB/PR0086785
ADVOGADO: BRUNO BASSANI BUCHMANN - OAB/PR0099371
RECORRIDO: JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
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RECORRIDO: JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. DESÍDIA. RELAÇÃO ESPECIAL. REQUERIMENTO
FORMULADO A DESTEMPO. RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/11/2020
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Joel Rodrigues Castro contra sentença proferida pelo
Juízo da 38ª Zona Eleitoral de Pitanga/PR, que indeferiu a filiação do recorrente ao Partido
Progressista (PP).
Afirma que, no ano de 2019, requereu a desfiliação do Partido Trabalhista Cristão (PTC) tendo,
logo em seguida, solicitado a filiação junto ao Partido Progressistas (PP). Sustenta que, até o início
do mês de abril de 2020, constava na relação de eleitores filiados ao PP; porém, a partir do dia 24
/04/2020, passou a constar como filiado do PTC.
Alega ter havido inconsistência no sistema FILIA. Requereu, em primeiro grau, "o cancelamento da
filiação junto ao PTC, (...) mantendo a filiação junto ao PP, (...) ante a sua pretensão pela précandidatura ao cargo de vereador pelo Partido Progressista".
Em sede de liminar (id. 11353966), o Juízo da 38ª Zona Eleitoral decidiu nos seguintes termos:
"Dos documentos carreados aos autos, verifico que o partido Progressistas não efetuou uma nova
filiação em relação ao requerente Joel, na verdade, houve foi a submissão de uma filiação que já
estava cancelada. Afinal, a filiação de 20/09/2003, fora cancelada em 15/10/2019 (ID 411782),
razão pela qual não poderia ser reativada, sob pena de o partido manipular o próprio Sistema FILIA.
Dos fatos, não há que se falar em falha do sistema eleitoral, tampouco de negligência do Partido
Trabalhista Cristão."
Após apresentar pedido de reconsideração (id. 11354116), o Juízo a quo ratificou os fundamentos
da decisão liminar em sentença (id. 11354616).
Intimado, Joel Rodrigues Castro interpôs Recurso Eleitoral no dia 14/10/2020. Pugnou pela
reforma da sentença (id. 11354866).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se em seguida, pelo conhecimento e desprovimento
do recurso (id. 12342866).
É o relatório.
VOTO
Destaco, inicialmente, estarem presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade
do recurso.
A discussão travada nos autos consiste em saber se o recorrente detém a condição de
elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, inciso V, da Constituição da República de 1988:
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com
valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
(...)
V - a filiação partidária;

Não há controvérsia quanto ao fato de que o recorrente não se encontra na lista oficial de filiados
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Não há controvérsia quanto ao fato de que o recorrente não se encontra na lista oficial de filiados
ao PP, cingindo-se a discussão quanto à suposta filiação havida em 2019 e não comunicada pela
agremiação à justiça eleitoral.
A legislação eleitoral dá oportunidade aos prejudicados por desídia ou má-fé de requererem sua
inclusão no rol de filiados ao partido, conforme estabelecem os arts. 16 e 11, § 2º, da Resolução
TSE nº 23.596/2019:
Art. 11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus órgãos
de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de candidatura, a
relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona eleitoral, da qual
constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos e a data do
deferimento das respectivas filiações (Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput).
(...)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona eleitoral,
a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias, o que
prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o disposto no art. 16 desta
resolução.
Art. 16. As relações especiais, submetidas à Justiça Eleitoral em atendimento do disposto no § 2º
do art. 11 desta resolução, serão processadas em procedimento próprio nos meses de junho e
dezembro.
O TSE aprovou a Portaria nº 357/2020 com o cronograma para realização de requerimentos de
inclusão na lista de filiados relativo ao primeiro semestre de 2020, na qual ficou determinada a data
final de 16/06/2020.
Nesse sentido, a Corte já decidiu recentemente a respeito de requerimentos realizados de maneira
extemporânea, vejamos:
EMENTA - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. RELAÇÃO ESPECIAL. REQUERIMENTO FORMULADO A
DESTEMPO. DESÍDIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
[TRE/PR, RE nº 11548, Rel. Thiago Paiva dos Santos, Publicação: 15/09/2020]
Compulsando os autos, verifica-se que o requerimento de inclusão na relação de filiados foi
realizado em 11/09/2020 (id. 11352966), ou seja, após a data final fixada pela Portaria do TSE nº
357/2020.
Anota-se que a presente decisão não avança para a aferição da regularidade da filiação, mas
apenas afirma a impossibilidade de se determinar, neste procedimento, a imediata inclusão do
recorrente na lista oficial de filiados.
Em caso de eventual requerimento de registro de candidatura, a filiação partidária poderá ser
comprovada por outros meios de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos
unilateralmente que não possuam fé pública, conforme o previsto na Súmula TSE nº 20:
A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o art.
19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se
tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.
Por fim, repiso que o requerimento de inclusão na lista de filiados deveria ter sido manejado até 16
/06/2020, conforme o disposto na portaria do TSE nº 357/2020, o que não ocorreu.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO deste Recurso.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600189-58.2020.6.16.0038 - Pitanga - PARANÁ - RELATOR: DR.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (DJE/TRE-PR). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pr.jus.br/
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RECURSO ELEITORAL Nº 0600189-58.2020.6.16.0038 - Pitanga - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: JOEL RODRIGUES CASTRO - Advogados do(a)
RECORRENTE: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR0057666, OTAVIO AUGUSTO
BAPTISTA DA LUZ - PR0086785, BRUNO BASSANI BUCHMANN - PR0099371 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 18.11.2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0602867-34.2018.6.16.0000
PROCESSO

: 0602867-34.2018.6.16.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
(Curitiba - PR)

RELATOR

: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva

INTERESSADO

: DILTO VITORASSI

ADVOGADO

: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (0045149/PR)

ADVOGADO

: SORAYA SOTOMAIOR JUSTUS (14344/PR)

INTERESSADO

: ELEICAO 2018 DILTO VITORASSI DEPUTADO FEDERAL

ADVOGADO

: SORAYA SOTOMAIOR JUSTUS (14344/PR)

FISCAL DA LEI

: Procurador Regional Eleitoral1

TERCEIRO
INTERESSADO

: UNIÃO

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531):0602867-34.2018.6.16.0000
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 DILTO VITORASSI DEPUTADO FEDERAL REQUERENTE:
DILTO VITORASSI
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: SORAYA SOTOMAIOR JUSTUS - PR14344
Advogado do(a) REQUERENTE: SORAYA SOTOMAIOR JUSTUS - PR14344
RELATOR: FERNANDO QUADROS DA SILVA
Intime-se a advogada de ID. 15251216 (Dra. Maira Bianca Belem Tomasoni - OAB/PR 45.149)
para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a manifestação de ID. 15251166, bem como
para regularizar sua representação processual, com a correspondente juntada de procuração
judicial outorgada pelo candidato.
Curitiba, 30 de outubro de 2020.
Fernando Quadros da Silva
Relator

8ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (DJE/TRE-PR). Documento assinado digitalmente

conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pr.jus.br/
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ATOS JUDICIAIS
APURAÇÃO DE ELEIÇÃO(11530) Nº 0600862-44.2020.6.16.0008
: 0600862-44.2020.6.16.0008 APURAÇÃO DE ELEIÇÃO (SÃO JOSÉ DOS

PROCESSO

PINHAIS - PR)

RELATOR

: 008ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

INTERESSADO : JUÍZO DA 008ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Destinatário

: TERCEIROS INTERESSADOS

ATA DE PROCLAMAÇÃO DOS ELEITOS NAS ELEIÇÕES 2020

22ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS
PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600021-07.2020.6.16.0022
PROCESSO
RELATOR
FISCAL DA
LEI
REQUERENTE
ADVOGADO

: 0600021-07.2020.6.16.0022 PETIÇÃO CÍVEL (SANTO ANTôNIO DA PLATINA PR)
: 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA PR
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
: 90 - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR
: MATHEUS CAMPOS ZURLO (80066/PR)

REQUERENTE : APARECIDA DE FATIMA IZAK
ADVOGADO

: MATHEUS CAMPOS ZURLO (80066/PR)

REQUERENTE : RODRIGO MESSIAS DA SILVA
ADVOGADO

: MATHEUS CAMPOS ZURLO (80066/PR)

JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL
PETIÇÃO CÍVEL
Processo nº 06000021-07.2020.6.16.0022
Requerentes: Partido Republicano da Ordem Social
Aparecida de Fatima Izak
Rodrigo Messias da Silva
Advogado: Matheus Campos Zurlo - OAB/PR 80066
Trata-se de requerimento de regularização de contas julgadas não prestadas da Comissão
Provisória Municipal do Partido Republicano da Ordem Social, relativo às Eleições Gerais de 2018.
O exame técnico (ID 2912925) indicou a não apresentação de extratos bancários da conta
bancária de campanha do partido político requerente.
Intimado, o partido manifestou-se (ID 405.335), juntando os extratos ID 4046340.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela regularização das contas (ID 4674086).
É o breve relato. Decido.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (DJE/TRE-PR). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pr.jus.br/
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É o breve relato. Decido.
Sabe-se que é dever do partido político prestar contas da campanha eleitoral à Justiça Eleitoral,
para fins de fiscalização, ficando o partido omisso sujeito às sanções legais.
A Prestação de Contas da campanha eleitoral de 2018 foi regulamentada pela Resolução TSE nº
23.553/2017, que em seu artigo 83 dispunha:
"Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais não prestadas acarreta:
(...)
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário e a
suspensão do registro ou anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
§1º. Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas não prestadas, o interessado pode
requerer, na forma do disposto no §2º deste artigo, a regularização de sua situação para:
(...)
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário
e reverter a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
§2º O requerimento de regularização:
(...)
III- deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 56 desta resolução
utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art. 57."
No caso, a Comissão Provisória do Partido Republicano da Ordem Social - PROS deixou de
prestar contas referentes à campanha eleitoral de 2018 e teve suas contas julgadas não prestadas,
nos autos nº 34-26.2018.6.16.0022, aplicando-se a sanção prevista no art. 83, II, da legislação
supra citada.
Visando regularizar a situação de inadimplência e, consequentemente afastar as sanções
impostas, prestou, extemporaneamente, as contas relativas ao pleito, gerada no Sistema de
Prestação de Constas Eleitorais.
O requerimento de regularização deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos
no artigo 56, da Resolução TSE nº 23.553/2017, conforme dispõe o artigo 83, §2º, inciso III, da
citada Resolução.
Neste norte, constatou-se que o requerente deixou de apresentar extratos bancários da conta de
campanha. Intimado, o requerente manifestou-se afirmando que o partido somente abriu conta
bancária em 27/08/2020, do que se conclui que não abriu conta bancária para movimentação de
recursos financeiros da campanha eleitoral de 2018.
É certo que a falta de abertura de conta bancária de campanha e da consequente apresentação
dos extratos a ela relativos é falta grave que acarreta a desaprovação das contas. No entanto, em
sede de regularização, o fato deve ser visto com ressalva, a fim de se evitar a aplicação de uma
sanção com caráter perpétuo ao partido.
Observo que a análise do pedido de regularização difere da análise da prestação de contas
propriamente dita, uma vez que na regularização não se vai analisar a contabilidade apresentada,
mas sim a ausência de recursos ilícitos, de fontes vedadas, etc, em conformidade com a
Resolução TSE nº 23.553/2017 e a Resolução TSE nº 23.607/2019. Vejamos:
Art. 80. Omissis
()
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o interessado
pode
requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua situação para:
(...)
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário,
do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (DJE/TRE-PR). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha.
§ 2º O requerimento de regularização:
()
V - deve observar o rito previsto nesta Resolução para o processamento da prestação de contas,
no que
couber, com a finalidade de verificar:
a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;
b) eventual existência de recursos de origem não identificada;
c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo
Partidário e/ou do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
d) outras irregularidades de natureza grave.
O parecer técnico aponta a não apresentação de extratos bancários da conta de campanha. Não
obstante, Aclaro é referido parecer no sentido da não constatação de recebimento pelo requerente
de recursos de fonte vedada, de origem não identificada, de fundo partidário, ou outra
irregularidade de natureza grave, do que se infere que, com exceção da conta bancária e da
apresentação dos extratos, as demais formalidades foram cumpridas pelo partido.
Neste sentido:
RECURSO ELEITORAL.PSD. MUNICÍPIO DE PORTO CALVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2018. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO. INDEFERIMENTO EM 1º GRAU. AUSÊNCIA
DE

ABERTUDA

DE

CONTA

BANCÁRIA.

COMPROVAÇÃO

DA

INEXISTÊNCIA

DE

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. NÃO IMPEDIMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE
INADIMPLÊNCIA, SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO. DEFERIMENTO
DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO.
Acordam os Desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, à unanimidade de votos,
em dar provimento ao Recurso interposto, reformando a sentença atacada, para deferir a
regularização da situação de inadimplência das contas de campanha referente ao pleito de 2018,
do Diretório Municipal do PSD em Porto Calvo/AL, nos termos do voto da Relatora.(Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas - TRE-AL - Recurso Eleitoral: RE 060001089 Porto Calvo. Rel.
Desembargadora Silvana Lessa Omena).
Isto posto, DEFIRO o requerimento de regularização de situação de inadimplência da comissão
provisória do Partido Republicano da Ordem Social - PROS, do município de Santo Antônio da
Platina, e, de conseguinte, afasto a sanção de suspensão do recebimento de recursos do fundo
partidário decorrentes da inércia.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Providencie as anotações no SICO e as comunicações de praxe. Transitada em julgado, arquivese.
Santo Antônio da Platina, data do sistema.
HELOISA HELENA AVI RAMOS
Juíza Eleitoral

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600019-37.2020.6.16.0022
PROCESSO
RELATOR

: 0600019-37.2020.6.16.0022 PETIÇÃO CÍVEL (SANTO ANTôNIO DA PLATINA PR)
: 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA PR

FISCAL DA

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (DJE/TRE-PR). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pr.jus.br/
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: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA DO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
: MATHEUS CAMPOS ZURLO (80066/PR)

REQUERENTE : TERESINHA SUSANA PEREIRA
ADVOGADO

: MATHEUS CAMPOS ZURLO (80066/PR)

REQUERENTE : TOBIAS DE ALMEIDA GOSTICHE
ADVOGADO

: MATHEUS CAMPOS ZURLO (80066/PR)

JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL
PETIÇÃO CÍVEL
Processo nº 06000019-37.2020.6.16.0022
Requerentes: Partido Trabalhista Brasileiro
Tobias de Almeida Gostiche
Teresinha Susana Pereira
Advogado: Matheus Campos Zurlo - OAB/PR 80066
Trata-se de requerimento de regularização de contas julgadas não prestadas da Comissão
Provisória Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro relativo às Eleições Gerais de 2018.
O exame técnico (ID 2908343) indicou a não apresentação de extratos bancários da conta
bancária de campanha do partido político requerente.
Intimado, o partido manifestou-se (ID 3916298), juntando os extratos ID 3916581.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela regularização das contas (ID 4677240).
É o breve relato. Decido.
Sabe-se que é dever do partido político prestar contas da campanha eleitoral à Justiça Eleitoral,
para fins de fiscalização, ficando o partido omisso sujeito às sanções legais.
A Prestação de Contas da campanha eleitoral de 2018 foi regulamentada pela Resolução TSE nº
23.553/2017, que em seu artigo 83 dispunha:
"Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais não prestadas acarreta:
(...)
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário e a
suspensão do registro ou anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
§1º. Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas não prestadas, o interessado pode
requerer, na forma do disposto no §2º deste artigo, a regularização de sua situação para:
(...)
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário
e reverter a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
§2º O requerimento de regularização:
(...)
III- deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 56 desta resolução
utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art. 57."
No caso, a Comissão Provisória do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB deixou de prestar contas
referentes à campanha eleitoral de 2018 e teve suas contas julgadas não prestadas, nos autos nº
14-98.2019.6.16.0022, aplicando-se a sanção prevista no art. 83, II, da legislação supra citada.

Visando regularizar a situação de inadimplência e, consequentemente afastar as sanções
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (DJE/TRE-PR). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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Visando regularizar a situação de inadimplência e, consequentemente afastar as sanções
impostas, prestou, extemporaneamente, as contas relativas ao pleito, gerada no Sistema de
Prestação de Constas Eleitorais.
O requerimento de regularização deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos
no artigo 56, da Resolução TSE nº 23.553/2017, conforme dispõe o artigo 83, §2º, inciso III, da
citada Resolução.
Neste norte, constatou-se que o requerente deixou de apresentar extratos bancários da conta de
campanha. Intimado, o requerente manifestou-se afirmando que o partido não possui conta
bancária ativa desde 03/07/2013, do que se conclui que não abriu conta bancária para
movimentação de recursos financeiros da campanha eleitoral de 2018.
É certo que a falta de abertura de conta bancária de campanha e da consequente apresentação
dos extratos a ela relativos é falta grave que acarreta a desaprovação das contas. No entanto, em
sede de regularização, o fato deve ser visto com ressalva, a fim de se evitar a aplicação de uma
sanção com caráter perpétuo ao partido.
Observo que a análise do pedido de regularização difere da análise da prestação de contas
propriamente dita, uma vez que na regularização não se vai analisar a contabilidade apresentada,
mas sim a ausência de recursos ilícitos, de fontes vedadas, etc, em conformidade com a
Resolução TSE nº 23.553/2017 e a Resolução TSE nº 23.607/2019. Vejamos:
Art. 80. Omissis
()
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o interessado
pode
requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua situação para:
(...)
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário,
do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha.
§ 2º O requerimento de regularização:
()
V - deve observar o rito previsto nesta Resolução para o processamento da prestação de contas,
no que
couber, com a finalidade de verificar:
a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;
b) eventual existência de recursos de origem não identificada;
c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo
Partidário e/ou do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
d) outras irregularidades de natureza grave.
O parecer técnico aponta a não apresentação de extratos bancários da conta de campanha. Não
obstante, Aclaro é referido parecer no sentido da não constatação de recebimento pelo requerente
de recursos de fonte vedada, de origem não identificada, de fundo partidário, ou outra
irregularidade de natureza grave, do que se infere que, com exceção da conta bancária e da
apresentação dos extratos, as demais formalidades foram cumpridas pelo partido.
Neste sentido:
RECURSO ELEITORAL.PSD. MUNICÍPIO DE PORTO CALVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2018. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO. INDEFERIMENTO EM 1º GRAU. AUSÊNCIA
DE

ABERTUDA

DE

CONTA

BANCÁRIA.

COMPROVAÇÃO

DA

INEXISTÊNCIA

DE

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. NÃO IMPEDIMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE
INADIMPLÊNCIA, SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO. DEFERIMENTO
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (DJE/TRE-PR). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. NÃO IMPEDIMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE
INADIMPLÊNCIA, SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO. DEFERIMENTO
DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO.
Acordam os Desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, à unanimidade de votos,
em dar provimento ao Recurso interposto, reformando a sentença atacada, para deferir a
regularização da situação de inadimplência das contas de campanha referente ao pleito de 2018,
do Diretório Municipal do PSD em Porto Calvo/AL, nos termos do voto da Relatora.(Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas - TRE-AL - Recurso Eleitoral: RE 060001089 Porto Calvo. Rel.
Desembargadora Silvana Lessa Omena).
Isto posto, DEFIRO o requerimento de regularização de situação de inadimplência da comissão
provisória do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, do município de Santo Antônio da Platina, e, de
conseguinte, afasto a sanção de suspensão do recebimento de recursos do fundo partidário
decorrentes da inércia.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Providencie as anotações no SICO e as comunicações de praxe. Transitada em julgado, arquivese.
Santo Antônio da Platina, data do sistema.
HELOISA HELENA AVI RAMOS
Juíza Eleitoral

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600002-98.2020.6.16.0022
PROCESSO
RELATOR
FISCAL DA
LEI
REQUERENTE
ADVOGADO

: 0600002-98.2020.6.16.0022 PETIÇÃO CÍVEL (SANTO ANTôNIO DA PLATINA PR)
: 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA PR
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
: DIRETORIO MUNICIPAL S.A. PLATINA DO PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
: ANDRE LUIZ MAIORKY (82256/PR)

REQUERENTE : FLAVIO LUIZ MAIORKY
REQUERENTE : JOSE ALEX GONCALVES FIGUEIRA

JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL
PETIÇÃO CÍVEL
Processo nº 06000002-98.2020.6.16.0022
Requerentes: Partido da Social Democracia Brasileira
Flávio Luiz Maiorky
José Alex Gonçalves
Advogado: André Luiz Maiorky - OAB/PR 82256
Trata-se de requerimento de regularização de contas julgadas não prestadas do Diretório Municipal
do Partido da Social Democracia Brasileira, relativo ao exercício financeiro de 2018.
O exame técnico (ID 4443660) concluiu não haver óbices à regularização das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se (ID 4265310) pela regularização das contas.
É o breve relato. Decido.
Sabe-se que é dever dos partidos políticos prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral para fins
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Sabe-se que é dever dos partidos políticos prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral para fins
de fiscalização, conforme previsão do artigo 32, da Lei 9.096/1995, ficando o partido omisso sujeito
às sanções do artigo 37 do citado diploma legal:
Art. 37. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário
enquanto perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei.
No que tange às regularização da inadimplência pelo partido, aplica-se o artigo 58 da Resolução
TSE nº 23.604/2019, dispõe que:
Art. 58. Transitado em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os órgãos partidários
podem requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender as consequências
previstas no art. 47.
§1º. O requerimento de regularização:
I - Pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s) hierarquicamente superior(es);
II - Devem ser autuados na classe Regularização da omissão de prestação de contas anual
partidária, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuídos por prevenção ao juiz ou ao
relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - Deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados à
época da obrigação de prestar contas a que se refere o requerimento;
IV - Não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - Deve ser submetido ao exame técnico para verificação:
a) Se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados
originalmente; e
b) Se há improbidade ou irregularidade na aplicação de recursos público recebidos, recebimento
de recursos de origem não identificada, de fonte vedada ou irregularidade que afete a
confiabilidade do requerimento apresentado.
No caso, o partido requerente deixou de prestar contas referentes ao exercício financeiro de 2018
e teve suas contas julgadas não prestadas, nos autos nº 7-09.2019.6.16.0022.
Visando regularizar a inadimplência e, consequentemente, afastar as sanções legais aplicadas, o
partido prestou contas do exercício financeiro de 2018, na modalidade de declaração de ausência
de movimentação de recursos, gerada no sistema próprio.
Constatou-se, da análise dos autos, que o partido requerente deixou de apresentar extratos
bancários definitivos relativos ao exercício em exame. Intimado, o partido manifestou-se, juntando
os extratos pertinentes, sem movimentação. No mais, foram fornecidos extratos bancários
eletrônicos, juntados aos autos, também sem movimento financeiro.
Por fim, verificou-se que não houve recebimento de recursos de origem não identificada, de fonte
vedada, bem como de recursos públicos.
Isto posto, DEFIRO o requerimento de regularização de situação de inadimplência da comissão
provisória do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, do município de Santo Antônio da
Platina.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Proceda-se às anotações no SICO e as comunicações de praxe. Transitada em julgado, arquive-se.
Santo Antônio da Platina, data do sistema.
HELOISA HELENA AVI RAMOS
Juíza Eleitoral

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600025-44.2020.6.16.0022
PROCESSO

: 0600025-44.2020.6.16.0022 PETIÇÃO CÍVEL (SANTO ANTôNIO DA PLATINA PR)
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: 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA PR
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA DO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
: MATHEUS CAMPOS ZURLO (80066/PR)

REQUERENTE : TERESINHA SUSANA PEREIRA
ADVOGADO

: MATHEUS CAMPOS ZURLO (80066/PR)

REQUERENTE : TOBIAS DE ALMEIDA GOSTICHE
ADVOGADO

: MATHEUS CAMPOS ZURLO (80066/PR)

JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL
PETIÇÃO CÍVEL
Processo nº 06000025-44.2020.6.16.0022
Requerentes: Partido Trabalhista Brasileiro
Tobias de Almeida Gostiche
Teresinha Susana Pereira
Advogado: Matheus Campos Zurlo - OAB/PR 80066
Trata-se de requerimento de regularização de contas julgadas não prestadas da Comissão
Provisória Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro relativo às Eleições Municipais de 2016.
O exame técnico (ID 2905329) indicou a não apresentação de extratos bancários da conta
bancária de campanha do partido político requerente.
Intimado, o partido manifestou-se (ID 3916258), juntando os extratos ID 3916270.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela regularização das contas (ID 4265908).
É o breve relato. Decido.
Sabe-se que é dever do partido político prestar contas da campanha eleitoral à Justiça Eleitoral,
para fins de fiscalização, ficando o partido omisso sujeito às sanções legais.
A Prestação de Contas da campanha eleitoral de 2016 foi regulamentada pela Resolução TSE nº
23.463/2016, que em seu artigo 73 dispunha:
"Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais não prestadas acarreta:
(...)
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário.
§1º. Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas não prestadas, o interessado pode
requerer a regularização de sua situação (...) para restabelecer o direito ao recebimento da cota do
Fundo Partidário.
§2º O requerimento de regularização:
(...)
III- deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 48 utilizando-se, em
relação aos dados, o Sistema de que trata o art. 49."
No caso, a Comissão Provisória do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB deixou de prestar contas
referentes à campanha eleitoral de 2016 e teve suas contas julgadas não prestadas, nos autos nº
307-73.2016.6.16.0022, aplicando-se a sanção prevista no art. 73, II, da legislação supra citada.

Visando regularizar a situação de inadimplência e, consequentemente afastar as sanções
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Visando regularizar a situação de inadimplência e, consequentemente afastar as sanções
impostas, prestou, extemporaneamente, as contas relativas ao pleito, gerada no Sistema de
Prestação de Constas Eleitorais.
O requerimento de regularização deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos
no artigo 49, da Resolução TSE nº 23.463/2016, conforme dispõe o artigo 73, §2º, inciso III, da
citada Resolução.
Neste norte, constatou-se que o requerente deixou de apresentar extratos bancários da conta de
campanha. Intimado, o requerente manifestou-se afirmando que o partido não possui conta
bancária ativa desde 03/07/2013, do que se conclui que não abriu conta bancária para
movimentação de recursos financeiros da campanha eleitoral de 2016.
É certo que a falta de abertura de conta bancária de campanha e da consequente apresentação
dos extratos a ela relativos é falta grave que acarreta a desaprovação das contas. No entanto, em
sede de regularização, o fato deve ser visto com ressalva, a fim de se evitar a aplicação de uma
sanção com caráter perpétuo ao partido.
Observo que a análise do pedido de regularização difere da análise da prestação de contas
propriamente dita, uma vez que na regularização não se vai analisar a contabilidade apresentada,
mas sim a ausência de recursos ilícitos, de fontes vedadas, etc, em conformidade com a
Resolução TSE nº 23.463/2016 e a Resolução TSE nº 23.607/2019. Vejamos:
Art. 80. Omissis
()
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o interessado
pode
requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua situação para:
(...)
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário,
do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha.
§ 2º O requerimento de regularização:
()
V - deve observar o rito previsto nesta Resolução para o processamento da prestação de contas,
no que
couber, com a finalidade de verificar:
a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;
b) eventual existência de recursos de origem não identificada;
c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo
Partidário e/ou do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
d) outras irregularidades de natureza grave.
O parecer técnico aponta a não apresentação de extratos bancários da conta de campanha. Não
obstante, claro é referido parecer no sentido da não constatação de recebimento pelo requerente
de recursos de fonte vedada, de origem não identificada, de fundo partidário, ou outra
irregularidade de natureza grave, do que se infere que, com exceção da conta bancária e da
apresentação dos extratos, as demais formalidades foram cumpridas pelo partido.
Neste sentido:
RECURSO ELEITORAL.PSD. MUNICÍPIO DE PORTO CALVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2018. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO. INDEFERIMENTO EM 1º GRAU. AUSÊNCIA
DE

ABERTURA

DE

CONTA

BANCÁRIA.

COMPROVAÇÃO

DA

INEXISTÊNCIA

DE

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. NÃO IMPEDIMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE
INADIMPLÊNCIA, SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO. DEFERIMENTO
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MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. NÃO IMPEDIMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE
INADIMPLÊNCIA, SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO. DEFERIMENTO
DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO.
Acordam os Desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, à unanimidade de votos,
em dar provimento ao Recurso interposto, reformando a sentença atacada, para deferir a
regularização da situação de inadimplência das contas de campanha referente ao pleito de 2018,
do Diretório Municipal do PSD em Porto Calvo/AL, nos termos do voto da Relatora.(Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas - TRE-AL - Recurso Eleitoral: RE 060001089 Porto Calvo. Rel.
Desembargadora Silvana Lessa Omena).
Isto posto, DEFIRO o requerimento de regularização de situação de inadimplência da comissão
provisória do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, do município de Santo Antônio da Platina, e, de
conseguinte, afasto a sanção de suspensão do recebimento de recursos do fundo partidário
decorrentes da inércia.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Providencie as anotações no SICO e as comunicações de praxe. Transitada em julgado, arquivese.
Santo Antônio da Platina, data do sistema.
HELOISA HELENA AVI RAMOS
Juíza Eleitoral

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600036-73.2020.6.16.0022
PROCESSO
RELATOR
FISCAL DA
LEI
REQUERIDO

: 0600036-73.2020.6.16.0022 PETIÇÃO CÍVEL (SANTO ANTôNIO DA PLATINA PR)
: 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA PR
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD

REQUERENTE : PEDRO CLARO DE OLIVEIRA NETO
ADVOGADO

: ANDRE LUIZ MAIORKY (82256/PR)

JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL
PETIÇÃO CÍVEL
Processo nº 0600036-73.20206.16.0022
Requerente: Pedro Claro de Oliveira Neto
Advogado: André Luiz Maiorky
Requerido: Diretório Estadual do Partido Social Democrático
SENTENÇA
1. RELATÓRIO
Pedro Claro de Oliveira Neto, já qualificado nos autos em epígrafe, propôs AÇÃO ANULATÓRIA
DE DISSOLUÇÃO DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL COM PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em face do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO ( COMISSÃO
PROVISÓRIA DO PARANÁ (PSD/PR), também já qualificado, sob o argumento de que o partido
alterou a composição partidária municipal do Partido Social Social Democrático de Santo Antônio
da Platina, em 31/08/2020, em inobservância ao artigo 1º, do Resolução nº 108, da Comissão
Provisória Nacional do PSD, e, em 03/09/2020, dissolveu referido órgão partidário municipal, sem
qualquer comunicação prévia, descumprindo preceitos legais e estatutários, inviabilizando, com
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qualquer comunicação prévia, descumprindo preceitos legais e estatutários, inviabilizando, com
seu ato, a participação da sigla no pleito vindouro.
Concedeu-se tutela de urgência, anulando a dissolução da comissão provisória municipal e
reativando-a com os antigos membros.
Citado, o Diretório Estado do Paraná do Partido Social Democrático não apresentou defesa.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela procedência da ação (ID 39800588).
É o breve relato. Decido.
2. FUNDAMENTAÇÃO
A Comissão Provisória do PSD/PR alterou a composição da Comissão Provisória do PSD do
Município de Santo Antônio da Platina em 31 de agosto de 2020 e, em seguida, em 03 de
setembro de 2020, inativou o órgão partidário no município, conforme demonstram documentos ID
3895248, 3895453 e 3903033.
Sustenta o requerente, então vice presidente da comissão dissolvida, que o ato foi realizado sem
prévio conhecimento dos membros da comissão provisória, contrariando o contraditório e a ampla
defesa, bem como o disposto na Resolução nº 108, da Comissão Executiva Nacional do PSD.
A atuação judiciária nos temas internos das agremiações partidária deve ocorrer somente nos
casos em que a ilegalidade/irregularidade/inconstitucionalidade se revelar clarividente, sob pena de
sufragar a liberdade de organização que são inerentes aos partidos políticos.
Alterações da composição da comissão provisória municipal podem ser feitas, evidentemente.
Porém, para tanto, deve-se observar as previsões legais e estatutárias, obedecendo ao devido
processo legal.
No caso em apreço, verifica-se clara ofensa às regras internas do partido político.
Vejamos.
O art. 1º, da Resolução nº 108, da Comissão Executiva Nacional do PSD, dispõe que após 15 de
abril de 2020 os partidos estaduais ficarão impossibilitados de promover alterações nas
composições partidárias municipais, exceto naquelas em tramitação ou nas sub judice, sendo
nulas quaisquer alterações realizadas em desconformidade com a regra.
O Estatuto do Partido Social Democrático estabelece, em seu art. 79, o rito a ser seguido no
processamento das representações propostas contra filiados e órgãos partidários e, no art. 80, as
medidas disciplinares que podem ser aplicadas, dentre as quais, a dissolução do órgão partidário:
Art. 79 - O processamento das Representações observará o seguinte rito:
I - Recebida a representação pelo Presidente da Comissão Executiva, poderá ele designar Relator
para examinar-lhe o conteúdo e emitir decisão sumária ou parecer prévio no prazo determinado no
ato de designado.
II - negado seguimento à representação, mediante despacho fundamentado, será ele comunicado
ao interessado para, querendo, apresentar recurso à instância superior no prazo de três dias
;III - Admitida a representação, com ou sem deferimento de liminar, será o Representado notificado
no endereço fornecido à Justiça Eleitoral, em que constará cópia da inicial e do eventual despacho
liminar, para o oferecimento de defesa no prazo de três dias, sob pena de revelia.
IV - Recebida a defesa, o Relator pedirá pauta para apreciação da Representação, caso não
entenda necessário parecer do Conselho de Ética.V - Apregoada a Representação, o Relator
procederá a leitura do relatório, facultada a presença das partes envolvidas e/ou procuradores.
VI - Encerrado o relatório, Representante e Representado poderão manifestar-se oralmente,ou por
via de procurador habilitado pelo prazo de 10 minutos. Havendo pluralidade de Representados o
prazo será fracionado, mas não superior a 20 minutos no total.
VII - No caso da Representação dirigir-se a órgão partidário, este será representado por seu
Presidente ou procurador credenciado, ao qual seja outorgado poderes específicos.
VIII - Nos casos de gravidade ou urgência o Relator poderá indicar, e o Presidente da respectiva
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VIII - Nos casos de gravidade ou urgência o Relator poderá indicar, e o Presidente da respectiva
Comissão Executiva poderá adotar, a aplicação sumária e liminar de qualquer das medidas
disciplinares previstas, observada a prerrogativa especial conferida pelo art. 13, no caso de
Representação dirigida à Comissão Executiva Nacional.
IX - Julgada procedente a Representação caberá recurso,s em efeito suspensivo, à Comissão
Executiva Nacional no prazo de três dias. Das decisões da Comissão Executiva Nacional não
caberá recurso.
X - Nos recursos previstos na primeira parte do inciso anterior adotar-se-ão os prazos em dobro do
rito original.
Art. 80 - São as seguintes, as medidas disciplinares:
[...]
e) dissolução do órgão partidário.
Constata-se que a dissolução dos órgãos do partido constitui sanção disciplinar, sujeita ao devido
processo legal, na forma do estatuto, cujo regramento encontra-se concentrado no art. 79 e 80 do
estatuto, o qual não foi seguido na dissolução em questão, já que a comissão provisória municipal,
com vigência de 16/09/2019 a 31/12/2024, foi prematuramente inativada em 31 de agosto de 2020,
sem prévia comunicação aos seus dirigentes.
Além do que, a alteração da comissão provisória, ocorrida em 31 de agosto de 2020, seguida da
dissolução dela, fere a regra do art. 1º da Resolução nº 108, da Comissão Executiva Nacional do
PSD, que considera nula alterações promovidas após 15 de abril de 2020, salvo se em tramitação
ou sub judice, exceções estas nas quais a alteração por ora analisada não se enquadra.
No mais, a dissolução da comissão provisória feriu também os princípios do contraditório e da
ampla defesa, previstos no art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal, já que foi inativada de forma
sumária, sem direito a defesa por parte de seus membros.
Por oportuno ressaltar a revelia do requerido, que deixou de se manifestar nos autos de modo que
o pedido não restou controvertido.
3. DISPOSITIVO
Isto posto, confirmo a liminar concedida e, com fulcro no art. 487, I, CPC, julgo procedente os
pedidos da presente ação, determinando a ativação da comissão provisória dissolvida, na forma e
nos prazos de vigência originalmente estabelecidos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado, arquive-se.
Santo Antônio da Platina, datado e assinado eletronicamente.
HELOÍSA HELENA AVI RAMOS
Juíza Eleitoral

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600233-28.2020.6.16.0022
PROCESSO
RELATOR

: 0600233-28.2020.6.16.0022 PETIÇÃO CÍVEL (SANTO ANTôNIO DA PLATINA
- PR)
: 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA PR

INTERESSADO : DIEGO ABDALLA DE OLIVEIRA
ADVOGADO

: JOEL CARLOS CHAGAS COELHO (18947/PR)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL
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JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL
PETIÇÃO CÍVEL
Processo nº 0600233-28.2020.6.16.0022
Requerente: Diego Abdalla de Oliveira
Vistos.
Trata-se de requerimento de atualização dos bens e direitos do requerente, candidato a vereador
no pleito de 2020, no sistema de candidaturas.
Conforme informado nos autos, requerimento de igual teor também foi apresentado nos
respectivos autos de Registro de Candidatura -RRC, nos quais foi analisa da questão, de forma
que não resta interesse no prosseguimento do feito.
Isto posto, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, com fulcro no art.
485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Santo Antônio da Platina, datado e assinado eletronicamente.
HELOISA HELENA AVI RAMOS
Juíza Eleitoral

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600229-88.2020.6.16.0022
PROCESSO
RELATOR
FISCAL DA
LEI

: 0600229-88.2020.6.16.0022 PETIÇÃO CÍVEL (SANTO ANTôNIO DA PLATINA PR)
: 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA PR
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

REQUERENTE : JOEL CARLOS CHAGAS COELHO
ADVOGADO

: JOEL CARLOS CHAGAS COELHO (18947/PR)

JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL
PETIÇÃO CÍVEL
Processo nº 0600229-88.2020.6.16.0022
Requerente: Joel Carlos Chagas Coelho
Vistos.
Trata-se de requerimento de inclusão das redes sociais dos candidatos dos partidos PMN e PODE,
no sistema de candidaturas, para fins de realização de propaganda eleitoral, conforme dispõe art.
28, inc. IV e §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2020.
Conforme informado nos autos, requerimento de igual teor também foi apresentado nos
respectivos autos de Registro de Candidatura -RRC de cada candidato, nos quais foi determinada
a inclusão na forma pleiteada na inicial, de forma que não resta interesse no prosseguimento do
feito.
Isto posto, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, com fulcro no art.
485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Santo Antônio da Platina, datado e assinado eletronicamente.
HELOISA HELENA AVI RAMOS
Juíza Eleitoral
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (DJE/TRE-PR). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pr.jus.br/
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Juíza Eleitoral

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600234-13.2020.6.16.0022
PROCESSO
RELATOR

: 0600234-13.2020.6.16.0022 PETIÇÃO CÍVEL (SANTO ANTôNIO DA PLATINA
- PR)
: 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA PR

INTERESSADO : DIEGO ABDALLA DE OLIVEIRA
ADVOGADO

: JOEL CARLOS CHAGAS COELHO (18947/PR)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL
PETIÇÃO CÍVEL
Processo nº 0600233-28.2020.6.16.0022
Requerente: Diego Abdalla de Oliveira
Vistos.
Trata-se de requerimento de atualização de bens e direitos do requerente, candidato a vereador no
pleito de 2020, no sistema de candidaturas.
Conforme informado nos autos, requerimento de igual teor também foi apresentado nos
respectivos autos de Registro de Candidatura -RRC, nos quais foi analisado, de forma que não
resta interesse no prosseguimento do feito.
Isto posto, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, com fulcro no art.
485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Santo Antônio da Platina, datado e assinado eletronicamente.
HELOISA HELENA AVI RAMOS
Juíza Eleitoral

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600257-56.2020.6.16.0022
PROCESSO
RELATOR

: 0600257-56.2020.6.16.0022 PETIÇÃO CÍVEL (SANTO ANTôNIO DA PLATINA
- PR)
: 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA PR

INTERESSADO : MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO

: JOEL CARLOS CHAGAS COELHO (18947/PR)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL
PETIÇÃO CÍVEL
Processo nº 0600257-56.2020.6.16.0022
Requerente: Marcio Antônio da Oliveira
Vistos.

Trata-se de requerimento de inclusão das redes sociais do requerente, candidato a vereador no
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (DJE/TRE-PR). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pr.jus.br/
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Trata-se de requerimento de inclusão das redes sociais do requerente, candidato a vereador no
pleito de 2020, no sistema de candidaturas, para fins de realização de propaganda eleitoral,
conforme dispõe art. 28, inc. IV e §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2020.
Conforme informado nos autos, requerimento de igual teor também foi apresentado nos
respectivos autos de Registro de Candidatura -RRC, nos quais foi determinada a inclusão na forma
pleiteada na inicial, de forma que não resta interesse no prosseguimento do feito.
Isto posto, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, com fulcro no art.
485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Santo Antônio da Platina, datado e assinado eletronicamente.
HELOISA HELENA AVI RAMOS
Juíza Eleitoral

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600256-71.2020.6.16.0022
PROCESSO
RELATOR

: 0600256-71.2020.6.16.0022 PETIÇÃO CÍVEL (SANTO ANTôNIO DA PLATINA
- PR)
: 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA PR

INTERESSADO : MARCELINO GALVAO DE FRANCA
ADVOGADO

: JOEL CARLOS CHAGAS COELHO (18947/PR)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL
PETIÇÃO CÍVEL
Processo nº 0600256-71.2020.6.16.0022
Requerente: Marcelino Galvão de França
Vistos.
Trata-se de requerimento de inclusão das redes sociais do requerente, candidato a vereador no
pleito de 2020, no sistema de candidaturas, para fins de realização de propaganda eleitoral,
conforme dispõe art. 28, inc. IV e §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2020.
Conforme informado nos autos, requerimento de igual teor também foi apresentado nos
respectivos autos de Registro de Candidatura -RRC, nos quais foi determinada a inclusão na forma
pleiteada na inicial, de forma que não resta interesse no prosseguimento do feito.
Isto posto, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, com fulcro no art.
485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Santo Antônio da Platina, datado e assinado eletronicamente.
HELOISA HELENA AVI RAMOS
Juíza Eleitoral

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600255-86.2020.6.16.0022
PROCESSO
RELATOR

: 0600255-86.2020.6.16.0022 PETIÇÃO CÍVEL (SANTO ANTôNIO DA PLATINA
- PR)
: 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA PR

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (DJE/TRE-PR). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pr.jus.br/
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INTERESSADO : JOSELIA PEREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO

: JOEL CARLOS CHAGAS COELHO (18947/PR)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL
PETIÇÃO CÍVEL
Processo nº 0600255-86.2020.6.16.0022
Requerente: Josélia Pereira do Nascimento
Vistos.
Trata-se de requerimento de inclusão das redes sociais do requerente, candidato a vereador no
pleito de 2020, no sistema de candidaturas, para fins de realização de propaganda eleitoral,
conforme dispõe art. 28, inc. IV e §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2020.
Conforme informado nos autos, requerimento de igual teor também foi apresentado nos
respectivos autos de Registro de Candidatura -RRC, nos quais foi determinada a inclusão na forma
pleiteada na inicial, de forma que não resta interesse no prosseguimento do feito.
Isto posto, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, com fulcro no art.
485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Santo Antônio da Platina, datado e assinado eletronicamente.
HELOISA HELENA AVI RAMOS
Juíza Eleitoral

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600258-41.2020.6.16.0022
PROCESSO
RELATOR

: 0600258-41.2020.6.16.0022 PETIÇÃO CÍVEL (SANTO ANTôNIO DA PLATINA
- PR)
: 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA PR

INTERESSADO : ROSELI DE OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO

: JOEL CARLOS CHAGAS COELHO (18947/PR)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL
PETIÇÃO CÍVEL
Processo nº 0600258-41.2020.6.16.0022
Requerente: Roseli de Oliveira da Silva
Vistos.
Trata-se de requerimento de inclusão das redes sociais do requerente, candidato a vereador no
pleito de 2020, no sistema de candidaturas, para fins de realização de propaganda eleitoral,
conforme dispõe art. 28, inc. IV e §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2020.
Conforme informado nos autos, requerimento de igual teor também foi apresentado nos
respectivos autos de Registro de Candidatura -RRC, nos quais foi determinada a inclusão na forma
pleiteada na inicial, de forma que não resta interesse no prosseguimento do feito.
Isto posto, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, com fulcro no art.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (DJE/TRE-PR). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pr.jus.br/
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Isto posto, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, com fulcro no art.
485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Santo Antônio da Platina, datado e assinado eletronicamente.
HELOISA HELENA AVI RAMOS
Juíza Eleitoral

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600254-04.2020.6.16.0022
PROCESSO
RELATOR

: 0600254-04.2020.6.16.0022 PETIÇÃO CÍVEL (SANTO ANTôNIO DA PLATINA
- PR)
: 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA PR

INTERESSADO : JOSÉ FIDELIS DE MIRANDA
ADVOGADO

: JOEL CARLOS CHAGAS COELHO (18947/PR)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL
PETIÇÃO CÍVEL
Processo nº 0600254-04.2020.6.16.0022
Requerente: José Fidelis de Miranda
Vistos.
Trata-se de requerimento de inclusão das redes sociais do requerente, candidato a vereador no
pleito de 2020, no sistema de candidaturas, para fins de realização de propaganda eleitoral,
conforme dispõe art. 28, inc. IV e §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2020.
Conforme informado nos autos, requerimento de igual teor também foi apresentado nos
respectivos autos de Registro de Candidatura -RRC, nos quais foi determinada a inclusão na forma
pleiteada na inicial, de forma que não resta interesse no prosseguimento do feito.
Isto posto, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, com fulcro no art.
485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Santo Antônio da Platina, datado e assinado eletronicamente.
HELOISA HELENA AVI RAMOS
Juíza Eleitoral

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600253-19.2020.6.16.0022
PROCESSO
RELATOR

: 0600253-19.2020.6.16.0022 PETIÇÃO CÍVEL (SANTO ANTôNIO DA PLATINA
- PR)
: 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA PR

INTERESSADO : JOAO HENRIQUE LOPES CEZARIO
ADVOGADO

: JOEL CARLOS CHAGAS COELHO (18947/PR)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

JUSTIÇA ELEITORAL
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (DJE/TRE-PR). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pr.jus.br/
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JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL
PETIÇÃO CÍVEL
Processo nº 0600253-192020.6.16.0022
Requerente: João Henrique Lopes Cezario
Vistos.
Trata-se de requerimento de inclusão das redes sociais do requerente, candidato a vereador no
pleito de 2020, no sistema de candidaturas, para fins de realização de propaganda eleitoral,
conforme dispõe art. 28, inc. IV e §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2020.
Conforme informado nos autos, requerimento de igual teor também foi apresentado nos
respectivos autos de Registro de Candidatura -RRC, nos quais foi determinada a inclusão na forma
pleiteada na inicial, de forma que não resta interesse no prosseguimento do feito.
Isto posto, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, com fulcro no art.
485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Santo Antônio da Platina, datado e assinado eletronicamente.
HELOISA HELENA AVI RAMOS
Juíza Eleitoral

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600252-34.2020.6.16.0022
PROCESSO
RELATOR

: 0600252-34.2020.6.16.0022 PETIÇÃO CÍVEL (SANTO ANTôNIO DA PLATINA
- PR)
: 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA PR

INTERESSADO : JEFFERSON GOMES GARCIA
ADVOGADO

: JOEL CARLOS CHAGAS COELHO (18947/PR)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL
PETIÇÃO CÍVEL
Processo nº 0600252-34.2020.6.16.0022
Requerente: Jefferson Gomes Garcia
Vistos.
Trata-se de requerimento de inclusão das redes sociais do requerente, candidato a vereador no
pleito de 2020, no sistema de candidaturas, para fins de realização de propaganda eleitoral,
conforme dispõe art. 28, inc. IV e §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2020.
Conforme informado nos autos, requerimento de igual teor também foi apresentado nos
respectivos autos de Registro de Candidatura -RRC, nos quais foi determinada a inclusão na forma
pleiteada na inicial, de forma que não resta interesse no prosseguimento do feito.
Isto posto, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, com fulcro no art.
485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Santo Antônio da Platina, datado e assinado eletronicamente.
HELOISA HELENA AVI RAMOS
Juíza Eleitoral
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (DJE/TRE-PR). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pr.jus.br/
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Juíza Eleitoral

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600250-64.2020.6.16.0022
PROCESSO
RELATOR

: 0600250-64.2020.6.16.0022 PETIÇÃO CÍVEL (SANTO ANTôNIO DA PLATINA
- PR)
: 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA PR

INTERESSADO : ALESSANDRO CARDOSO DA SILVA
ADVOGADO

: JOEL CARLOS CHAGAS COELHO (18947/PR)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL
PETIÇÃO CÍVEL
Processo nº 0600250-64.2020.6.16.0022
Requerente: Alessandro Cardoso da Silva
Vistos.
Trata-se de requerimento de inclusão das redes sociais do requerente, candidato a vereador no
pleito de 2020, no sistema de candidaturas, para fins de realização de propaganda eleitoral,
conforme dispõe art. 28, inc. IV e §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2020.
Conforme informado nos autos, requerimento de igual teor também foi apresentado nos
respectivos autos de Registro de Candidatura -RRC, nos quais foi determinada a inclusão na forma
pleiteada na inicial, de forma que não resta interesse no prosseguimento do feito.
Isto posto, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, com fulcro no art.
485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Santo Antônio da Platina, datado e assinado eletronicamente.
HELOISA HELENA AVI RAMOS
Juíza Eleitoral

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600251-49.2020.6.16.0022
PROCESSO
RELATOR

: 0600251-49.2020.6.16.0022 PETIÇÃO CÍVEL (SANTO ANTôNIO DA PLATINA
- PR)
: 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA PR

INTERESSADO : FRANCISLENE GODOI
ADVOGADO

: JOEL CARLOS CHAGAS COELHO (18947/PR)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL
PETIÇÃO CÍVEL
Processo nº 0600251-49.2020.6.16.0022
Requerente: Francislene Godoi
Vistos.
Trata-se de requerimento de inclusão das redes sociais do requerente, candidato a vereador no
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (DJE/TRE-PR). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pr.jus.br/
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Trata-se de requerimento de inclusão das redes sociais do requerente, candidato a vereador no
pleito de 2020, no sistema de candidaturas, para fins de realização de propaganda eleitoral,
conforme dispõe art. 28, inc. IV e §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2020.
Conforme informado nos autos, requerimento de igual teor também foi apresentado nos
respectivos autos de Registro de Candidatura -RRC, nos quais foi determinada a inclusão na forma
pleiteada na inicial, de forma que não resta interesse no prosseguimento do feito.
Isto posto, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, com fulcro no art.
485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Santo Antônio da Platina, datado e assinado eletronicamente.
HELOISA HELENA AVI RAMOS
Juíza Eleitoral

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600247-12.2020.6.16.0022
PROCESSO
RELATOR

: 0600247-12.2020.6.16.0022 PETIÇÃO CÍVEL (SANTO ANTôNIO DA PLATINA
- PR)
: 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA PR

INTERESSADO : PAULO CESAR TIRI GOMES
ADVOGADO

: JOEL CARLOS CHAGAS COELHO (18947/PR)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL
PETIÇÃO CÍVEL
Processo nº 0600247-12.2020.6.16.0022
Requerente: Paulo Cesar Tiri Gomes
Vistos.
Trata-se de requerimento de inclusão das redes sociais do requerente, candidato a vereador no
pleito de 2020, no sistema de candidaturas, para fins de realização de propaganda eleitoral,
conforme dispõe art. 28, inc. IV e §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2020.
Conforme informado nos autos, requerimento de igual teor também foi apresentado nos
respectivos autos de Registro de Candidatura -RRC, nos quais foi determinada a inclusão na forma
pleiteada na inicial, de forma que não resta interesse no prosseguimento do feito.
Isto posto, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, com fulcro no art.
485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Santo Antônio da Platina, datado e assinado eletronicamente.
HELOISA HELENA AVI RAMOS
Juíza Eleitoral

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600238-50.2020.6.16.0022
PROCESSO
RELATOR

: 0600238-50.2020.6.16.0022 PETIÇÃO CÍVEL (SANTO ANTôNIO DA PLATINA
- PR)
: 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA PR

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (DJE/TRE-PR). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pr.jus.br/
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INTERESSADO : DULCIMERY BACHIO DA SILVA
ADVOGADO

: JOEL CARLOS CHAGAS COELHO (18947/PR)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL
PETIÇÃO CÍVEL
Processo nº 0600238-50.2020.6.16.0022
Requerente: Dulcimery Bachio da Silva
Vistos.
Trata-se de requerimento de inclusão das redes sociais do requerente, candidato a vereador no
pleito de 2020, no sistema de candidaturas, para fins de realização de propaganda eleitoral,
conforme dispõe art. 28, inc. IV e §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2020.
Conforme informado nos autos, requerimento de igual teor também foi apresentado nos
respectivos autos de Registro de Candidatura -RRC, nos quais foi determinada a inclusão na forma
pleiteada na inicial, de forma que não resta interesse no prosseguimento do feito.
Isto posto, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, com fulcro no art.
485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Santo Antônio da Platina, datado e assinado eletronicamente.
HELOISA HELENA AVI RAMOS
Juíza Eleitoral

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600240-20.2020.6.16.0022
PROCESSO
RELATOR

: 0600240-20.2020.6.16.0022 PETIÇÃO CÍVEL (SANTO ANTôNIO DA PLATINA
- PR)
: 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA PR

INTERESSADO : JEFFERSON VERNIER
ADVOGADO

: JOEL CARLOS CHAGAS COELHO (18947/PR)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL
PETIÇÃO CÍVEL
Processo nº 0600240-20.2020.6.16.0022
Requerente: Jefferson Vernier
Vistos.
Trata-se de requerimento de inclusão das redes sociais do requerente, candidato a vereador no
pleito de 2020, no sistema de candidaturas, para fins de realização de propaganda eleitoral,
conforme dispõe art. 28, inc. IV e §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2020.
Conforme informado nos autos, requerimento de igual teor também foi apresentado nos
respectivos autos de Registro de Candidatura -RRC, nos quais foi determinada a inclusão na forma
pleiteada na inicial, de forma que não resta interesse no prosseguimento do feito.
Isto posto, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, com fulcro no art.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (DJE/TRE-PR). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pr.jus.br/
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Isto posto, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, com fulcro no art.
485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Santo Antônio da Platina, datado e assinado eletronicamente.
HELOISA HELENA AVI RAMOS
Juíza Eleitoral

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600244-57.2020.6.16.0022
PROCESSO
RELATOR

: 0600244-57.2020.6.16.0022 PETIÇÃO CÍVEL (SANTO ANTôNIO DA PLATINA
- PR)
: 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA PR

INTERESSADO : MARCOS GILMAR AMARAL
ADVOGADO

: JOEL CARLOS CHAGAS COELHO (18947/PR)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL
PETIÇÃO CÍVEL
Processo nº 0600244-57.2020.6.16.0022
Requerente: Marcos Gilmar Amaral
Vistos.
Trata-se de requerimento de inclusão das redes sociais do requerente, candidato a vereador no
pleito de 2020, no sistema de candidaturas, para fins de realização de propaganda eleitoral,
conforme dispõe art. 28, inc. IV e §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2020.
Conforme informado nos autos, requerimento de igual teor também foi apresentado nos
respectivos autos de Registro de Candidatura -RRC, nos quais foi determinada a inclusão na forma
pleiteada na inicial, de forma que não resta interesse no prosseguimento do feito.
Isto posto, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, com fulcro no art.
485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Santo Antônio da Platina, datado e assinado eletronicamente.
HELOISA HELENA AVI RAMOS
Juíza Eleitoral

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600248-94.2020.6.16.0022
PROCESSO
RELATOR

: 0600248-94.2020.6.16.0022 PETIÇÃO CÍVEL (SANTO ANTôNIO DA PLATINA
- PR)
: 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA PR

INTERESSADO : ROBSON RAUL DA SILVA
ADVOGADO

: JOEL CARLOS CHAGAS COELHO (18947/PR)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

JUSTIÇA ELEITORAL
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (DJE/TRE-PR). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pr.jus.br/
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JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL
PETIÇÃO CÍVEL
Processo nº 0600248-94.2020.6.16.0022
Requerente: Robson Raul da Silva
Vistos.
Trata-se de requerimento de inclusão das redes sociais do requerente, candidato a vereador no
pleito de 2020, no sistema de candidaturas, para fins de realização de propaganda eleitoral,
conforme dispõe art. 28, inc. IV e §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2020.
Conforme informado nos autos, requerimento de igual teor também foi apresentado nos
respectivos autos de Registro de Candidatura -RRC, nos quais foi determinada a inclusão na forma
pleiteada na inicial, de forma que não resta interesse no prosseguimento do feito.
Isto posto, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, com fulcro no art.
485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Santo Antônio da Platina, datado e assinado eletronicamente.
HELOISA HELENA AVI RAMOS
Juíza Eleitoral

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600242-87.2020.6.16.0022
PROCESSO
RELATOR

: 0600242-87.2020.6.16.0022 PETIÇÃO CÍVEL (SANTO ANTôNIO DA PLATINA
- PR)
: 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA PR

INTERESSADO : JOSE CAETANO ESPERANCA
ADVOGADO

: JOEL CARLOS CHAGAS COELHO (18947/PR)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL
PETIÇÃO CÍVEL
Processo nº 0600242-87.2020.6.16.0022
Requerente: José Caetano Esperança
Vistos.
Trata-se de requerimento de inclusão das redes sociais do requerente, candidato a vereador no
pleito de 2020, no sistema de candidaturas, para fins de realização de propaganda eleitoral,
conforme dispõe art. 28, inc. IV e §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2020.
Conforme informado nos autos, requerimento de igual teor também foi apresentado nos
respectivos autos de Registro de Candidatura -RRC, nos quais foi determinada a inclusão na forma
pleiteada na inicial, de forma que não resta interesse no prosseguimento do feito.
Isto posto, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, com fulcro no art.
485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Santo Antônio da Platina, datado e assinado eletronicamente.
HELOISA HELENA AVI RAMOS
Juíza Eleitoral
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (DJE/TRE-PR). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pr.jus.br/
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Juíza Eleitoral

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600246-27.2020.6.16.0022
PROCESSO
RELATOR

: 0600246-27.2020.6.16.0022 PETIÇÃO CÍVEL (SANTO ANTôNIO DA PLATINA
- PR)
: 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA PR

INTERESSADO : MOISES GUARACI FOGACA
ADVOGADO

: JOEL CARLOS CHAGAS COELHO (18947/PR)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL
PETIÇÃO CÍVEL
Processo nº 0600246-27.2020.6.16.0022
Requerente:Moisés Guaraci Fogaça
Vistos.
Trata-se de requerimento de inclusão das redes sociais do requerente, candidato a vereador no
pleito de 2020, no sistema de candidaturas, para fins de realização de propaganda eleitoral,
conforme dispõe art. 28, inc. IV e §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2020.
Conforme informado nos autos, requerimento de igual teor também foi apresentado nos
respectivos autos de Registro de Candidatura -RRC, nos quais foi determinada a inclusão na forma
pleiteada na inicial, de forma que não resta interesse no prosseguimento do feito.
Isto posto, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, com fulcro no art.
485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Santo Antônio da Platina, datado e assinado eletronicamente.
HELOISA HELENA AVI RAMOS
Juíza Eleitoral

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600237-65.2020.6.16.0022
PROCESSO
RELATOR

: 0600237-65.2020.6.16.0022 PETIÇÃO CÍVEL (SANTO ANTôNIO DA PLATINA
- PR)
: 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA PR

INTERESSADO : ADRIANA LEMES DE OLIVEIRA
ADVOGADO

: JOEL CARLOS CHAGAS COELHO (18947/PR)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL
PETIÇÃO CÍVEL
Processo nº 0600237-65.2020.6.16.0022
Requerente: Adriana Lemes de Oliveira
Vistos.
Trata-se de requerimento de inclusão das redes sociais do requerente, candidato a vereador no
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (DJE/TRE-PR). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pr.jus.br/
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Trata-se de requerimento de inclusão das redes sociais do requerente, candidato a vereador no
pleito de 2020, no sistema de candidaturas, para fins de realização de propaganda eleitoral,
conforme dispõe art. 28, inc. IV e §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2020.
Conforme informado nos autos, requerimento de igual teor também foi apresentado nos
respectivos autos de Registro de Candidatura -RRC, nos quais foi determinada a inclusão na forma
pleiteada na inicial, de forma que não resta interesse no prosseguimento do feito.
Isto posto, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, com fulcro no art.
485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Santo Antônio da Platina, datado e assinado eletronicamente.
HELOISA HELENA AVI RAMOS
Juíza Eleitoral

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600239-35.2020.6.16.0022
PROCESSO
RELATOR

: 0600239-35.2020.6.16.0022 PETIÇÃO CÍVEL (SANTO ANTôNIO DA PLATINA
- PR)
: 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA PR

INTERESSADO : GILTON FAGUNDES
ADVOGADO

: JOEL CARLOS CHAGAS COELHO (18947/PR)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL
PETIÇÃO CÍVEL
Processo nº 0600239-35.2020.6.16.0022
Requerente: Gilton Fagundes
Vistos.
Trata-se de requerimento de inclusão das redes sociais do requerente, candidato a vereador no
pleito de 2020, no sistema de candidaturas, para fins de realização de propaganda eleitoral,
conforme dispõe art. 28, inc. IV e §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2020.
Conforme informado nos autos, requerimento de igual teor também foi apresentado nos
respectivos autos de Registro de Candidatura -RRC, nos quais foi determinada a inclusão na forma
pleiteada na inicial, de forma que não resta interesse no prosseguimento do feito.
Isto posto, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, com fulcro no art.
485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Santo Antônio da Platina, datado e assinado eletronicamente.
HELOISA HELENA AVI RAMOS
Juíza Eleitoral

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600245-42.2020.6.16.0022
PROCESSO
RELATOR

: 0600245-42.2020.6.16.0022 PETIÇÃO CÍVEL (SANTO ANTôNIO DA PLATINA
- PR)
: 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA PR

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (DJE/TRE-PR). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pr.jus.br/
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INTERESSADO : MIRIAN RODRIGUES BONOMO MONTANHEIRO
ADVOGADO

: JOEL CARLOS CHAGAS COELHO (18947/PR)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL
PETIÇÃO CÍVEL
Processo nº 0600245-42 .2020.6.16.0022
Requerente: Mirian Rodrigues Bonomo Montanehiro
Vistos.
Trata-se de requerimento de inclusão das redes sociais do requerente, candidato a vereador no
pleito de 2020, no sistema de candidaturas, para fins de realização de propaganda eleitoral,
conforme dispõe art. 28, inc. IV e §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2020.
Conforme informado nos autos, requerimento de igual teor também foi apresentado nos
respectivos autos de Registro de Candidatura -RRC, nos quais foi determinada a inclusão na forma
pleiteada na inicial, de forma que não resta interesse no prosseguimento do feito.
Isto posto, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, com fulcro no art.
485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Santo Antônio da Platina, datado e assinado eletronicamente.
HELOISA HELENA AVI RAMOS
Juíza Eleitoral

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600243-72.2020.6.16.0022
PROCESSO
RELATOR

: 0600243-72.2020.6.16.0022 PETIÇÃO CÍVEL (SANTO ANTôNIO DA PLATINA
- PR)
: 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA PR

INTERESSADO : LEANDRO APARECIDO DOS SANTOS
ADVOGADO

: JOEL CARLOS CHAGAS COELHO (18947/PR)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL
PETIÇÃO CÍVEL
Processo nº 0600243-72.2020.6.16.0022
Requerente: Leandro Aparecido dos Santos
Vistos.
Trata-se de requerimento de inclusão das redes sociais do requerente, candidato a vereador no
pleito de 2020, no sistema de candidaturas, para fins de realização de propaganda eleitoral,
conforme dispõe art. 28, inc. IV e §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2020.
Conforme informado nos autos, requerimento de igual teor também foi apresentado nos
respectivos autos de Registro de Candidatura -RRC, nos quais foi determinada a inclusão na forma
pleiteada na inicial, de forma que não resta interesse no prosseguimento do feito.
Isto posto, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, com fulcro no art.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (DJE/TRE-PR). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pr.jus.br/
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Isto posto, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, com fulcro no art.
485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Santo Antônio da Platina, datado e assinado eletronicamente.
HELOISA HELENA AVI RAMOS
Juíza Eleitoral

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600249-79.2020.6.16.0022
PROCESSO
RELATOR

: 0600249-79.2020.6.16.0022 PETIÇÃO CÍVEL (SANTO ANTôNIO DA PLATINA
- PR)
: 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA PR

INTERESSADO : SIRLANEI DE SANTANA COSTA
ADVOGADO

: JOEL CARLOS CHAGAS COELHO (18947/PR)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL
PETIÇÃO CÍVEL
Processo nº 0600249-79.2020.6.16.0022
Requerente: Sirlanei de Santana Costa
Vistos.
Trata-se de requerimento de inclusão das redes sociais do requerente, candidato a vereador no
pleito de 2020, no sistema de candidaturas, para fins de realização de propaganda eleitoral,
conforme dispõe art. 28, inc. IV e §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2020.
Conforme informado nos autos, requerimento de igual teor também foi apresentado nos
respectivos autos de Registro de Candidatura -RRC, nos quais foi determinada a inclusão na forma
pleiteada na inicial, de forma que não resta interesse no prosseguimento do feito.
Isto posto, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, com fulcro no art.
485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Santo Antônio da Platina, datado e assinado eletronicamente.
HELOISA HELENA AVI RAMOS
Juíza Eleitoral

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600236-80.2020.6.16.0022
PROCESSO
RELATOR

: 0600236-80.2020.6.16.0022 PETIÇÃO CÍVEL (SANTO ANTôNIO DA PLATINA
- PR)
: 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA PR

INTERESSADO : FRANCISCO MONTEIRO
ADVOGADO

: JOEL CARLOS CHAGAS COELHO (18947/PR)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

JUSTIÇA ELEITORAL
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (DJE/TRE-PR). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pr.jus.br/
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JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL
PETIÇÃO CÍVEL
Processo nº 0600236-80.2020.6.16.0022
Requerente: Francisco Monteiro
Vistos.
Trata-se de requerimento de inclusão das redes sociais do requerente, candidato a vice-prefeito no
pleito de 2020, no sistema de candidaturas, para fins de realização de propaganda eleitoral,
conforme dispõe art. 28, inc. IV e §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2020.
Conforme informado nos autos, requerimento de igual teor também foi apresentado nos
respectivos autos de Registro de Candidatura -RRC, nos quais foi determinada a inclusão na forma
pleiteada na inicial, de forma que não resta interesse no prosseguimento do feito.
Isto posto, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, com fulcro no art.
485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Santo Antônio da Platina, datado e assinado eletronicamente.
HELOISA HELENA AVI RAMOS
Juíza Eleitoral

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600241-05.2020.6.16.0022
PROCESSO
RELATOR

: 0600241-05.2020.6.16.0022 PETIÇÃO CÍVEL (SANTO ANTôNIO DA PLATINA
- PR)
: 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA PR

INTERESSADO : JOAO CANDIDO DA SILVA NETO
ADVOGADO

: JOEL CARLOS CHAGAS COELHO (18947/PR)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL
PETIÇÃO CÍVEL
Processo nº 0600241-05.2020.6.16.0022
Requerente: João Candido da Silva Neto
Vistos.
Trata-se de requerimento de inclusão das redes sociais do requerente, candidato a vereador no
pleito de 2020, no sistema de candidaturas, para fins de realização de propaganda eleitoral,
conforme dispõe art. 28, inc. IV e §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2020.
Conforme informado nos autos, requerimento de igual teor também foi apresentado nos
respectivos autos de Registro de Candidatura -RRC, nos quais foi determinada a inclusão na forma
pleiteada na inicial, de forma que não resta interesse no prosseguimento do feito.
Isto posto, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, com fulcro no art.
485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Santo Antônio da Platina, datado e assinado eletronicamente.
HELOISA HELENA AVI RAMOS
Juíza Eleitoral
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Juíza Eleitoral

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600235-95.2020.6.16.0022
PROCESSO
RELATOR

: 0600235-95.2020.6.16.0022 PETIÇÃO CÍVEL (SANTO ANTôNIO DA PLATINA
- PR)
: 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA PR

INTERESSADO : JOSE DA SILVA COELHO NETO
ADVOGADO

: JOEL CARLOS CHAGAS COELHO (18947/PR)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL
PETIÇÃO CÍVEL
Processo nº 0600235-95 .2020.6.16.0022
Requerente: José da Silva Coelho Neto
Vistos.
Trata-se de requerimento de inclusão das redes sociais do requerente, candidato a prefeito
municipal no pleito de 2020, no sistema de candidaturas, para fins de realização de propaganda
eleitoral, conforme dispõe art. 28, inc. IV e §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2020.
Conforme informado nos autos, requerimento de igual teor também foi apresentado nos
respectivos autos de Registro de Candidatura -RRC, nos quais foi determinada a inclusão na forma
pleiteada na inicial, de forma que não resta interesse no prosseguimento do feito.
Isto posto, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, com fulcro no art.
485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Santo Antônio da Platina, datado e assinado eletronicamente.
HELOISA HELENA AVI RAMOS
Juíza Eleitoral

23ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS
REPRESENTAÇÃO(11541) Nº 0600031-48.2020.6.16.0023
PROCESSO

: 0600031-48.2020.6.16.0023 REPRESENTAÇÃO (RIBEIRÃO CLARO - PR)

RELATOR

: 023ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO CLARO PR

REPRESENTANTE : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
REPRESENTADO

: MÁRIO AUGUSTO PEREIRA

ADVOGADO

: GUILHERME DE SALLES GONCALVES (21989/PR)

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

JUSTIÇA ELEITORAL
023ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO CLARO PR
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600031-48.2020.6.16.0023 / 023ª ZONA ELEITORAL DE
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REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600031-48.2020.6.16.0023 / 023ª ZONA ELEITORAL DE
RIBEIRÃO CLARO PR
REPRESENTANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
REPRESENTADO: MÁRIO AUGUSTO PEREIRA
Advogado do(a) REPRESENTADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989
SENTENÇA
Vistos.
1. Trata-se de representação pela prática de conduta vedada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL em desfavor de MÁRIO AUGUSTO PEREIRA, todos já devidamente qualificados nos
autos, em virtude uso de indevido de bens públicos para realização de campanha de natureza
eleitoral.
Narra a parte autora que, em 10.06.2020, foi levado ao seu conhecimento a afixação de faixa em
três máquinas pesadas, estacionadas em frente à Praça Max Kley, centro da cidade de Ribeirão
Claro, onde se encontra também a prefeitura, da qual constava os seguintes dizeres: "MÁQUINAS
PARADAS POR FALTA DE APROVAÇÃO DOS VEREADORES DA OPOSIÇÃO PARA
CONTRATAR OPERADORES".
À época dos fatos, a Câmara de Vereadores do Município havia então rejeitado a aprovação do
Projeto de Lei Complementar Municipal nº 005/2020, que tratava da contração de servidores
municipais; no mesmo período, o requerido era pré-candidato à reeleição ao cargo de Prefeito de
Ribeirão Claro e o maquinário noticiado, empregado para carregar a faixa, pertencia à Prefeitura
do mencionado Município.
Por isso, entendeu o requerente que o requerido incorreu em conduta vedada, nos termos do art.
73, inciso I da Lei nº 9.504/97, tendo ele o objetivo de promover e beneficiar sua candidatura à
reeleição, mediante uso de bem móvel pertencente ao Município, com menção expressa aos
vereadores da oposição, em caráter depreciativo. Assim, requereu a aplicação de multa, entre
cinco mil e cem mil UFIR, conforme previsão constante do art. 73, § 4º da Lei nº 9.504/97, além da
cessação da conduta. Juntou documentos.
Recebida a peça inaugural (ID 2739823), foi realizada a notificação do requerido.
O requerido, por sua vez, apresentou defesa a ID 2919516, aduzindo, em sede preliminar,
suspeição da juíza eleitoral; quanto ao mérito, que o ato praticado não tem características
eleitorais, posto que inábil a favorecer eventual candidatura do representado, tratando-se de mera
crítica à atuação do Poder Legislativo, com prestação de contas aos cidadãos; ausência de
documentos hábeis à comprovação dos fatos alegados; salientou que nos autos nº 060001072.2020.6.16.0023, foi noticiado que a faixa foi retirada no mesmo dia em que feita sua fixação; a
conduta em questão não acarretou desequilíbrio ao pleito; não houve demonstração de que as
faixas foram custeadas pelo Poder Público; a faixa foi fixada em local de uso comum e as
máquinas estavam em deslocamento no dia; subsidiariamente, se existente irregularidade, só se
pode falar em aplicação de multa no valor máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Requer, assim,
a improcedência do pedido e, subsidiariamente, a aplicação de multa no mínimo legal. Juntou
procuração e documentos.
O Ministério Público manifestou-se em parecer de ID 3039181, concordando com a preliminar de
suspeição do juízo e, subsidiariamente, pugnando pela procedência de seu pedido inicial. Pugnou
pelo julgamento antecipado da lide.
Em sentença de ID 3062586, foi rejeitada a preliminar de suspeição e julgado procedente o pedido,
a fim de se impor à parte requerida multa de R$ 5.000,00.
Interposto recurso pela parte requerida, a ID 3205095, em que se pretendeu a anulação da
sentença proferida, em razão da suspeição da magistrada prolatora e, no mérito, a integral reforma
da decisão.
Por decisão de ID 3264361, foi mantida a decisão recorrida, bem como determinada a intimação
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da decisão.
Por decisão de ID 3264361, foi mantida a decisão recorrida, bem como determinada a intimação
do Ministério Público para apresentação de contrarrazões.
O Ministério Público acostou contrarrazões a ID 3349705, pugnando pelo reconhecimento da
nulidade da sentença em razão da suspeição da magistrada prolatora e, no mérito, por sua
manutenção.
Em segundo grau, o Parquet manifestou-se pela rejeição da preliminar de mérito e manutenção da
decisão recorrida na íntegra.
Por acórdão de ID 41252800, foi reconhecida a suspeição da magistrada prolatora da sentença,
com sua anulação e remessa dos autos à origem para novo julgamento.
Com o trânsito em julgado do acórdão, vieram os autos conclusos para prolação de nova decisão.
É o relatório.
Passo a fundamentar e a decidir.
2. Tendo em vista que as partes não requereram a produção de novas provas, o caso é de
julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I do CPC.
No mais, tem-se que as partes são legítimas e estão devidamente representadas, possuindo
interesse de agir, de modo que se encontram presentes os pressupostos para o desenvolvimento
válido do processo, não havendo questões preliminares a serem apreciadas.
3. Quanto ao mérito, o pedido formulado pelo Ministério Público Eleitoral merece ser acolhido.
Compulsando os autos, tem-se representação formulada pelo Parquet no intuito de se ver
penalizada conduta vedada, prevista no art. 73, inciso I da Lei nº 9.504/97, perpetrada pelo
requerido, consistente na colocação de faixa com os dizeres "MÁQUINAS PARADAS POR FALTA
DE APROVAÇÃO DOS VEREADORES DA OPOSIÇÃO PARA CONTRATAR OPERADORES" em
bens públicos - tratores - os quais encontravam-se estacionados em praça pública, à frente da
prefeitura, em momento em que o requerido era pré-candidato à reeleição ao cargo de Prefeito de
Ribeirão Claro e tinha acabado de ter projeto de lei para a contratação de mais servidores para o
Município rejeitado pela Câmara Municipal.
A respeito do tema, o art. 73, inciso I da Lei nº 9.504/97 assim prevê:
"Art. 73 - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis
pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária". (Negritei)
Em análise dos autos, a ID 2732715, fls. 02 e 04, foram acostadas fotografias nas quais se
observa o ato objeto da representação, motivo pelo qual não podem ser acolhidos os argumentos
do representado de ausência de sua comprovação. Ademais, em momento algum o requerido
impugnou a validade dos documentos em questão, sendo, por isso, presumivelmente verdadeiros.
No mais, foi juntada petição do próprio requerido nos autos nº 0600010-72.2020.6.16.0023, ID
2732722, fl. 02, comunicando retirada da faixa mencionada, a confirmar a ocorrência dos fatos
noticiados pelo Ministério Público.
Assim, diferentemente do sustentado pela parte requerida, os fatos contidos na peça inaugural
restaram cabalmente demonstrados.
Incumbe, então, avaliar se o fato em questão enquadra-se na hipótese de conduta vedada pelo art.
73, inciso I da Lei nº 9.504/97.
Da faixa impugnada constou os seguintes dizeres:
"MÁQUINAS PARADAS POR FALTA DE APROVAÇÃO DOS VEREADORES DA OPOSIÇÃO
PARA CONTRATAR OPERADORES"

Em que pese não tenha sido feita alusão específica à pessoa do então pré-candidato a Prefeito,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (DJE/TRE-PR). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pr.jus.br/

Ano 2020 - n. 275

Curitiba, segunda-feira, 23 de novembro de 2020

41

Em que pese não tenha sido feita alusão específica à pessoa do então pré-candidato a Prefeito,
nem se tenha imputado fato negativo a cada um dos edis do Município de Ribeirão Claro, o fato é
que o quanto ali escrito preenche o conceito de propaganda eleitoral, de lavra da eleitoralista
Fávila Ribeiro, segundo o qual "a propaganda é o conjunto de técnicas empregadas para
sugestionar pessoas na tomada de decisão".
Isso porque, com o ato em questão pretendeu-se atribuir ao Parlamento Municipal fato negativo,
qual seja, a existência de "máquinas paradas", gerando ônus ao Município, em contraposição à
pretensão dos demais Poderes ali constituídos, em especial, o Executivo Municipal, já que os
equipamentos em questão se encontram em local próximo ao prédio da Prefeitura.
É bem verdade que o direito de crítica, por si só, não configura propaganda eleitoral vedada, sendo
possível a sua realização inclusive pelo então pré-candidato à Prefeitura de Ribeirão Claro.
Assim, do ponto de vista do conteúdo, a mensagem transcrita na faixa, em que pese sim possuir
conteúdo de natureza eleitoral, por si só, não seria ilícita.
A ilicitude, em verdade, decorreu do meio empregado para sua veiculação. Isso porque, é notório a
qualquer pessoa leiga, que um trator não tem como função precípua o carregamento de faixas com
mensagens aos cidadãos, devendo, em sentido diverso, ser utilizado na consecução de obras.
No mais, o uso de equipamentos públicos para promoção pessoal ou para propagação de
mensagem com o intento de prejudicar a imagem alheia configura abuso de poder, na modalidade
desvio de finalidade (art. 2º da Lei nº 4.717/65), eis que, no caso concreto, por certo, tratores não
têm como função precípua a exposição de mensagens.
Restou incontroverso nos autos, ademais, que os tratores em questão pertenciam ao Município de
Ribeirão Claro, sendo, portanto, bens públicos. E, por fim, tem-se que o art. 37 da Lei nº 9.504/97
veda o uso de bens públicos para veiculação de qualquer espécie de propaganda:
"Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada
a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição
de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)" (Negritei)
Quando se fala em propaganda "de qualquer natureza", tenho que o dispositivo legal pretendeu ir
além de pedidos expressos de voto ou de propagandas eleitorais, mas alcançando também
condutas que visem a diminuir a imagem e a honra de terceiros, tais como a noticiada nos autos.
Ademais, conforme entendimento do próprio TSE, se a conduta em questão já seria vedada
durante o período eleitoral, mais ainda o será durante o período que antecede as eleições,
sobretudo porque utilizado espaço público para sua veiculação. Nesse sentido:
"ELEIÇÕES

2016.

AGRAVO

REGIMENTAL.

RECURSO

ESPECIAL

ELEITORAL.

REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA. OUTDOOR. DIVULGAÇÃO DE
PESQUISA DE OPINIÃO APONTANDO O PREFEITO COMO O MAIS BEM AVALIADO.
AUSÊNCIA

DE

PEDIDO

EXPLÍCITO

DE

VOTO.

CONDUTA

QUE

CONFIGURARIA

PROPAGANDA VEDADA SE PRATICADA DURANTE O PERÍODO ELEITORAL. PRINCÍPIO DA
SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) 3. A ênfase que - na discussão dos processos sobre propaganda antecipada - tem sido dada
ao debate sobre a existência ou não de pedido explícito de voto pode induzir à conclusão errônea
de que, não havendo pedido explícito de voto, tudo é permitido.
4. O que o art. 36-A fez foi enumerar uma série de condutas as quais não serão consideradas
propaganda antecipada, desde que não haja pedido expresso de voto nem proibição decorrente de
outra norma.
5. Assim, por exemplo, desde que não haja pedido explícito de voto, não configura propaganda
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5. Assim, por exemplo, desde que não haja pedido explícito de voto, não configura propaganda
antecipada a divulgação de posicionamento pessoal sobre questão política, nos termos do inciso V
do art. 36-A da Lei das Eleições. Todavia, se, para divulgação desse posicionamento pessoal, o
pré-candidato contrata espaço publicitário na televisão, certamente haverá propaganda não só
antecipada como vedada.
6. É exatamente a situação dos autos, em que o TRE/ES reconheceu a existência de outdoor,
modalidade de propaganda expressamente proibida pelo § 8º do art. 39 da Lei das Eleições. (...)"
(Recurso Especial Eleitoral nº 1262, Acórdão, Relator(a) Min. Rosa Weber, Publicação: DJE Diário de justiça eletrônico, Data 31/10/2018, Página 54)
Dessa forma, apesar das alegações do representado de que os atos praticados tinham o intuito de
informar a população acerca da impossibilidade de utilização dos maquinários em virtude da
atuação de alguns vereadores, evidencia-se a finalidade de promover e beneficiar a candidatura à
sua reeleição mediante uso de bem móvel pertencente ao Município, com menção expressa aos
vereadores da oposição, em caráter depreciativo.
Logo, não merece prosperar a tese defensiva de que a mensagem colocada em local público, com
a utilização de veículos e máquinas estatais, não teria ligação com atividades eleitorais.
Por fim, diferentemente do alegado em sede defensiva, o tipo legislativo sob análise não exige a
comprovação de dolo do agente causador, como salientado pelo D. Ministério Público. Dessa
forma, a comprovação da prática do ato vedado ao agente público é suficiente para a imputação
das penalidades previstas em lei.
Assim, constada a ocorrência de conduta vedada, passo ao exame do cabimento das penalidades
previstas no art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, isto é, a suspensão imediata da conduta vedada,
quando for o caso, e a aplicação de multa aos responsáveis no valor de cinco a cem mil UFIR.
Quanto à suspensão imediata da conduta vedada, o próprio representado informou que os veículos
e máquinas, bem como a faixa com a mensagem mencionada, foram retiradas do local no mesmo
dia em que colocadas.
De outra via, como bem ponderado pelo Ministério Público Eleitoral, há previsão legal para a
imposição de multa para os fatos representados, nos termos do artigo 73, §4º, da Lei nº 9.504
/1997, no valor entre cinco mil e cem mil UFIR.
Nesse sentido, confiram-se alguns julgados do C. TSE:
"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. PREFEITO. REPRESENTAÇÃO.
CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. ART. 73, I, DA LEI 9.504/97. USO. DEPENDÊNCIA
DA CÂMARA MUNICIPAL. REUNIÃO POLÍTICA. REEXAME. SÚMULA 24/TSE. MULTA
SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.1. No decisum
monocrático, negou-se seguimento ao apelo nobre para manter o aresto unânime do TRE/RN, em
que se reconheceu a prática de conduta vedada do agravante (prefeito de Carnaubais/RN eleito
em 2016), com base no art. 73, I, da Lei 9.504/97, aplicando-lhe pena de multa no importe de
10.000 Ufirs, pois se concluiu que ele promoveu as campanhas de dois candidatos aos cargos de
deputado federal e estadual em 2018 em reunião ocorrida nas dependências da Câmara Municipal,
que contou com a presença não apenas de políticos, mas de inúmeros servidores e populares.2.
De acordo com a referida norma, é proibido aos agentes públicos "ceder ou usar, em benefício de
candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração
direta ou indireta, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, ressalvada a
realização de convenção partidária".3. Segundo a moldura fática a quo, "apesar de na reunião
também terem sido tratadas questões pertinentes à Administração Municipal, em seu decorrer,
indiscutivelmente houve o pedido de apoio, pelo Chefe do Executivo, aos presentes para que
apoiassem candidatos que disputavam o pleito eleitoral".4. Concluir de modo diverso demandaria o
reexame de fatos e provas, providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24
/TSE.5. O quantum da multa aplicada revela-se compatível com os parâmetros definidos do aresto
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reexame de fatos e provas, providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24
/TSE.5. O quantum da multa aplicada revela-se compatível com os parâmetros definidos do aresto
em que se avaliaram critérios relativos à gravidade da conduta, à repercussão social do ato e à
capacidade financeira do agravante. Precedentes.6. Agravo interno a que se nega provimento."
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060161230, Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe Salomão,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 210, Data 19/10/2020, Página 0).
"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO. VEREADOR.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. ART. 73, I, DA LEI 9.504/97.
USO.

DEPENDÊNCIA

DA

CÂMARA

MUNICIPAL.

REUNIÃO

POLÍTICO-PARTIDÁRIA.

LANÇAMENTO DE PRÉ-CANDIDATURA. VIÉS ELEITOREIRO. DESPROVIMENTO. 1. No
decisum monocrático, de relatoria do e. Ministro Jorge Mussi, mantiveram-se sentença e aresto
unânime no sentido da multa individual de R$ 20.000,00 imposta aos agravantes, Prefeito e
Vereador de Itarema/CE eleitos em 2016, por prática da conduta vedada do art. 73, I, da Lei 9.504
/97. 2. A teor do mencionado dispositivo, é proibido aos agentes públicos "ceder ou usar, em
benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à
administração direta ou indireta, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios,
ressalvada a realização de convenção partidária". 3. A tipificação das condutas vedadas independe
do marco cronológico previsto em lei para o registro de candidaturas. Precedentes. 4. Na espécie,
conforme a moldura fática regional, o segundo agravante, na qualidade de presidente da Câmara
de Vereadores, cedeu o espaço dessa casa para evento político-partidário no dia 12/2/2016
destinado à filiação ao PDT e ao lançamento da pré-candidatura do primeiro agravante à chefia do
executivo local. 5. Segundo o TRE/CE, o evento promovido pela grei, ainda que oito meses antes
do pleito, revelou-se solenidade política aberta ao público em geral, com ampla divulgação em
redes sociais, cujo objetivo era, a toda evidência, o lançamento da pré-candidatura do primeiro
agravante ao cargo de prefeito. 6. Reitere-se inexistir similitude fática entre o caso dos autos e o
paradigma do TRE/RS, já que naquele caso o espaço foi cedido não apenas a um dos
concorrentes na disputa eleitoral, mas a diversos partidos políticos que participaram de evento a
fim de debater tema relevante para toda a sociedade. 7. Agravo regimental desprovido." (Recurso
Especial Eleitoral nº 20848, Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário
de justiça eletrônico, Data 24/06/2020)
No caso em apreço, como a faixa em questão foi retirada no mesmo dia em que colocada, sem
outras repercussões de natureza eleitoral, tenho como valor justo e razoável para penalização do
agente público, então prefeito à época, responsável final pela manutenção e guarda dos bens
públicos municipais (três tratores) indevidamente utilizados para carrear faixa com dizeres
eleitorais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na representação feita pelo Ministério
Público Eleitoral, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do
CPC, e condeno o representado MÁRIO AUGUSTO PEREIRA, pela prática de conduta vedada,
nos termos do art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/97, ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).
Sem custas e honorários de sucumbência, em razão de se tratar de matéria eleitoral.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Cumpridas as determinações legais, dê-se baixa e arquivem-se os autos.
Ribeirão Claro/PR, 19 de novembro de 2020.
Natalia Calegari Evangelista
Juíza Eleitoral - 23ª ZE

32ª
ZONA ELEITORAL
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32ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS
REPRESENTAÇÃO ESPECIAL(12630) Nº 0600355-11.2020.6.16.0032
PROCESSO
RELATOR

: 0600355-11.2020.6.16.0032 REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (PALMAS PR)
: 032ª ZONA ELEITORAL DE PALMAS PR

REPRESENTANTE : CIDENEI CRISTIAN ALLEBRANDT
ADVOGADO

: LEANDRO SOUZA ROSA (30474/PR)

REPRESENTANTE : COLIGAÇÃO PALMAS RUMO AO FUTURO (PSB, PSD, PSDB)
REPRESENTADO

: LUIZ GUESSER

ADVOGADO

: DEBORA GUESSER (83391/PR)

REPRESENTADO

: MARCOS ANTONIO DA SILVA GOMES

ADVOGADO

: DEBORA GUESSER (83391/PR)

REPRESENTADO

: IZAIAS MIKILITA

ADVOGADO

: FABIANA BOZZ (101418/PR)

ADVOGADO

: KELVIN LUIS POMPEO DA SILVA (47702/SC)

ADVOGADO

: RAFAEL RAMOS PIANNA (99003/PR)

REPRESENTADO

: RAFAEL BOSCO DE SOUZA

ADVOGADO

: FABIANA BOZZ (101418/PR)

ADVOGADO

: KELVIN LUIS POMPEO DA SILVA (47702/SC)

ADVOGADO

: RAFAEL RAMOS PIANNA (99003/PR)

REPRESENTADO

: LUIZ OTAVIO SENDESKI

ADVOGADO

: IAGO LOUREIRO GALINSKI (75798/PR)

REPRESENTADO

: NILSON BUTNER

ADVOGADO

: IAGO LOUREIRO GALINSKI (75798/PR)

REPRESENTADO

: SILVANA DE MELO RIBAS

ADVOGADO

: IAGO LOUREIRO GALINSKI (75798/PR)

REPRESENTADO

: FERNANDO SOUZA DA SILVA

ADVOGADO

: PRISCILA PONTES TAQUES BARBOSA (93837/PR)

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

JUSTIÇA ELEITORAL
032ª ZONA ELEITORAL DE PALMAS PR
REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (12630) Nº 0600355-11.2020.6.16.0032 / 032ª ZONA ELEITORAL
DE PALMAS PR
REPRESENTANTE: CIDENEI CRISTIAN ALLEBRANDT, COLIGAÇÃO PALMAS RUMO AO
FUTURO (PSB, PSD, PSDB)
Advogado do(a) REPRESENTANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474
REPRESENTADO: MARCOS ANTONIO DA SILVA GOMES, IZAIAS MIKILITA, RAFAEL BOSCO
DE SOUZA, LUIZ OTAVIO SENDESKI, SILVANA DE MELO RIBAS, NILSON BUTNER,
FERNANDO SOUZA DA SILVA, LUIZ GUESSER
Advogado do(a) REPRESENTADO: DEBORA GUESSER - PR83391
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Advogado do(a) REPRESENTADO: DEBORA GUESSER - PR83391
Advogados do(a) REPRESENTADO: FABIANA BOZZ - PR101418, KELVIN LUIS POMPEO DA
SILVA - SC47702, RAFAEL RAMOS PIANNA - PR99003
Advogados do(a) REPRESENTADO: FABIANA BOZZ - PR101418, KELVIN LUIS POMPEO DA
SILVA - SC47702, RAFAEL RAMOS PIANNA - PR99003
Advogado do(a) REPRESENTADO: IAGO LOUREIRO GALINSKI - PR75798
Advogado do(a) REPRESENTADO: IAGO LOUREIRO GALINSKI - PR75798
Advogado do(a) REPRESENTADO: IAGO LOUREIRO GALINSKI - PR75798
Advogado do(a) REPRESENTADO: PRISCILA PONTES TAQUES BARBOSA - PR93837
Advogado do(a) REPRESENTADO: DEBORA GUESSER - PR83391
INTIMAÇÃO
O Exmo. Sr. Dr. Eduardo Ressetti Pinheiro Marques Vianna, Juiz Eleitoral, no uso de suas
atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Resolução TSE nº 23.608/2019 e a LC
nº 64, determina a INTIMAÇÃO dos REPRESENTADOS, ora RECORRIDOS, para que
apresentem contrarrazões ao RECURSO ELEITORAL interposto no id. 40077441, no prazo de
TRÊS (3) DIAS.
Palmas, data da assinatura eletrônica.
Vitor Afonso de Oliveira Lima
Analista Judiciário
(Por ordem do MM. Juiz Eleitoral, autorizado pela Portaria n.º 03/2020-32ªZEPR)

38ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO(12560) Nº
0600190-43.2020.6.16.0038
PROCESSO
RELATOR
FISCAL DA
LEI

: 0600190-43.2020.6.16.0038 LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE
PARTIDO POLÍTICO (PITANGA - PR)
: 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

REQUERENTE : ALIANCA PELO BRASIL - NACIONAL
ADVOGADO

: ELAINE YUMI SUZUKI (48362/PR)

JUSTIÇA ELEITORAL
038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO (12560) Nº 060019043.2020.6.16.0038 / 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
REQUERENTE: ALIANCA PELO BRASIL - NACIONAL
Advogado do(a) REQUERENTE: ELAINE YUMI SUZUKI - PR48362
DESPACHO
I. Diante da petição de ID nº 13056746, concedo o prazo de 30 (trinta) dias ao requerente, nos
termos do art. 219 do CPC.
II. Publique-se. Intime-se.
III. Diligências necessárias.
Pitanga, datado e assinado eletronicamente.
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Pitanga, datado e assinado eletronicamente.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
Juiz Eleitoral

LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO(12560) Nº
0600191-28.2020.6.16.0038
PROCESSO
RELATOR
FISCAL DA
LEI

: 0600191-28.2020.6.16.0038 LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE
PARTIDO POLÍTICO (PITANGA - PR)
: 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

REQUERENTE : ALIANCA PELO BRASIL - NACIONAL
ADVOGADO

: ELAINE YUMI SUZUKI (48362/PR)

JUSTIÇA ELEITORAL
038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO (12560) Nº 060019128.2020.6.16.0038 / 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
REQUERENTE: ALIANCA PELO BRASIL - NACIONAL
Advogado do(a) REQUERENTE: ELAINE YUMI SUZUKI - PR48362
DESPACHO
I. Diante da petição de ID nº 13056746, concedo o prazo de 30 (trinta) dias ao requerente, nos
termos do art. 219 do CPC.
II. Publique-se. Intime-se.
III. Diligências necessárias.
Pitanga, datado e assinado eletronicamente.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
Juiz Eleitoral

40ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS
REPRESENTAÇÃO(11541) Nº 0600108-06.2020.6.16.0040
PROCESSO

: 0600108-06.2020.6.16.0040 REPRESENTAÇÃO (SERTANÓPOLIS - PR)

RELATOR

: 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR

Parte

: SIGILOSO

ADVOGADO

: ANDREZA NASCIMENTO DA SILVA (78907/PR)

Parte

: SIGILOSO

ADVOGADO

: JEFERSON CAMARGO (32975/PR)

Parte

: SIGILOSO

ADVOGADO

: MARYANNE LOPES MARTINS (91027/PR)

Parte

: SIGILOSO

ADVOGADO

: MARYANNE LOPES MARTINS (91027/PR)

Parte

: SIGILOSO
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: NILSO PAULO DA SILVA (19274/PR)

Parte

: SIGILOSO

ADVOGADO

: NILSO PAULO DA SILVA (19274/PR)

Parte

: SIGILOSO
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INTIMAÇÃOdaSENTENÇA
De ordem da Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral da 040ª Zona Eleitoral de Sertanópolis, Dra.
Karina de Azevedo Malaguido, I N T I M O as PARTES acerca da SENTENÇA proferida nos Autos
REPRESENTAÇÃO (11541) nº 0600108-06.2020.6.16.0040, conforme inteiro teor publicado no
Sistema PJE (www.tre-pr.jus.br). Sertanópolis, 19 de novembro de 2020.
CAROLINA BOTTI DE SOUZA FERREIRA
Chefe de Cartório Eleitoral

57ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL(11527) Nº 060028783.2020.6.16.0057
PROCESSO

: 0600287-83.2020.6.16.0057 AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (ANDIRÁ - PR)

RELATOR

: 057ª ZONA ELEITORAL DE ANDIRÁ PR

AUTOR

: COLIGAÇÃO LIBERDADE E OPORTUNIDADE (PROS, PL, PTB, PDT)

ADVOGADO

: AURI ESTEVAM JUNIOR (86562/PR)

ADVOGADO

: NATHALIA PONTARA DA CUNHA (89405/PR)

ADVOGADO

: RICARDO APARECIDO RAMOS SIMONI JUNIOR (97383/PR)

REPRESENTADO : BRUNO GARCIA DUTRA
ADVOGADO

: TIAGO DE JESUS ALVES (100945/PR)

REPRESENTADO : GLAUCO TIRONI GARCIA
ADVOGADO

: TIAGO DE JESUS ALVES (100945/PR)

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

INVESTIGADO

: IONE ELISABETH ALVES ABIB

ADVOGADO

: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (57707/PR)

ADVOGADO

: EMMA ROBERTA PALU BUENO (70382/PR)

ADVOGADO

: FERNANDA VALONE ESTEVES (103369/PR)

ADVOGADO

: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (97109/PR)

ADVOGADO

: GUILHERME DE SALLES GONCALVES (21989/PR)

ADVOGADO

: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (91541/PR)

INVESTIGADO

: VALDEMIR APARECIDO DOS SANTOS

ADVOGADO

: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (57707/PR)

ADVOGADO

: EMMA ROBERTA PALU BUENO (70382/PR)

ADVOGADO

: FERNANDA VALONE ESTEVES (103369/PR)

ADVOGADO

: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (97109/PR)
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: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (91541/PR)
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JUSTIÇA ELEITORAL
057ª ZONA ELEITORAL DE ANDIRÁ PR
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) Nº 0600287-83.2020.6.16.0057 / 057ª
ZONA ELEITORAL DE ANDIRÁ PR
AUTOR: COLIGAÇÃO LIBERDADE E OPORTUNIDADE (PROS, PL, PTB, PDT)
Advogados do(a) AUTOR: AURI ESTEVAM JUNIOR - PR86562, NATHALIA PONTARA DA
CUNHA - PR89405, RICARDO APARECIDO RAMOS SIMONI JUNIOR - PR97383
INVESTIGADO: IONE ELISABETH ALVES ABIB, VALDEMIR APARECIDO DOS SANTOS
REPRESENTADO: BRUNO GARCIA DUTRA, GLAUCO TIRONI GARCIA
Advogados do(a) INVESTIGADO: FERNANDA VALONE ESTEVES - PR103369, BRUNA DE
FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR70382, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109, GUILHERME
DE SALLES GONCALVES - PR21989
Advogados do(a) INVESTIGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, FERNANDA
VALONE ESTEVES - PR103369, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382, GUILHERME
DE SALLES GONCALVES - PR21989
Advogado do(a) REPRESENTADO: TIAGO DE JESUS ALVES - PR100945
Advogado do(a) REPRESENTADO: TIAGO DE JESUS ALVES - PR100945
SENTENÇA
Vistos.
RELATÓRIO
Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral, com pedido de tutela de urgência, ajuizada
pela Coligação "Liberdade e Oportunidade" em face de Ione Elisabeth Alves, Abib, Valdemir
Aparecido dos Santos, Bruno Garcia Dutra e Glauco Tironi Garcia.
Em síntese, alega a representante que a atual Prefeita, Ione Elisabeth Alves Abib, cometeu abuso
de poder político por meio de cinco diferentes condutas, quais sejam:
aumento de obras públicas no ano eleitoral em comparação aos três primeiros anos de
governo, gastando-se 362% a mais;
distribuição de uniformes aos alunos da rede municipal de ensino no dia 15 de setembro de
2020, três meses antes do pleito, e sem que as aulas tivessem retornado;
realização de publicidade institucional, por meio de seu perfil social no Facebook, quanto aos
atos de governo praticados em relação à pandemia Covid 19;
participação em inauguração de rede de esgoto no bairro Vila Santa Inês;
utilização do trabalho do servidor público, o Sr. Bruno Garcia Dutra (Secretário de
Comunicação), para elaboração de "logo" em prol de sua pré-candidatura.
Em razão de tais fatos, pleiteou, em sede de liminar, a retirada do ar da página do Facebook "Ione
Abib". Como pedido principal, requereu a condenação de Ione e Valdemir à sanção de
inelegibilidade para as eleições a se realizarem, e nos oito anos subsequentes à eleição, bem
como pena de cassação de seu registro de candidatura ou, em caso de julgamento após o pleito e
em caso de eleição, pela cassação do diploma e do mandato; e a condenação de Bruno e Glauco
à sanção de inelegibilidade para as eleições ase realizarem, e nos oito anos subsequentes à
eleição.
A liminar foi indeferida ao ID 16953757.
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A liminar foi indeferida ao ID 16953757.
No ID 17402713, a autora requereu a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar,
apresentando as certificações digitais da página do perfil pessoal de Ione Abib no Facebook.
Destacou que algumas das publicações da página pessoal da Prefeita foram compartilhadas pelo
perfil oficial da Prefeitura no Facebook. Reforçou o pedido de retirada do ar da página da candidata.
Os requeridos foram notificados para apresentar defesa (IDs18166049, 18173855,18173890,
18408861).
Ione Elisabeth Alves Abib e Valdemir Aparecido dos Santos apresentaram resposta ao ID
21062491. Em síntese, alegaram que, em relação ao primeiro fato, não há proibitivo legal de
realização de obras públicas em ano eleitoral, e que o aumento de gastos com obras - em relação
ao ano anterior - foi de 23% e não 362% como alegado pela autora. Quanto ao segundo fato,
disseram que a despesa com aquisição de uniformes já estava em execução orçamentária no ano
anterior, e, portanto, sua distribuição de forma gratuita à população não se trata de conduta vedada
pela Lei 9.504/97, e que não houve publicidade institucional em cima da referida entrega. No que
tange ao terceiro fato, afirmaram que a publicidade quanto aos atos referentes à pandemia, foi
realizada no perfil pessoal da Prefeita somente até a data de 15 de agosto de2020, e que o único
post após esse período (datado de 17/09/2020) teve apenas caráter informativo e impessoal. Ainda
sobre esse ponto, invocou a autorização trazida pela EC 107/2020, desde que não houvesse
promoção pessoal do agente público. Quanto ao quarto fato, afirmaram que o Secretário de
Comunicação elaborou o "tema" de campanha da então pré-candidata Ione - para colocação na
foto de perfil do Facebook - fora de seu horário de trabalho. Por fim, quanto ao quinto fato,
alegaram que não se tratou de inauguração de obra pública, pois a tubulação de esgoto ainda está
sendo instalada, não havendo eleitores no local, apenas quatro pessoas trabalhando na obra.
Subsidiariamente, argumentaram que a acusação de abuso de poder político que objetiva a
cassação do registro ou diploma pressupõe grave afronta à lisura do pleito e à igualdade dos
candidatos, apta a afetar a legitimidade das eleições, o que não seria a hipótese dos autos. Assim,
com fundamento no princípio da eventualidade, requereu, em caso de condenação, a aplicação
somente de multa.
Por sua vez, a resposta de Bruno Garcia Dutra e Glauco Tironi Garcia foi apresentada ao ID
21272575. Em relação à obra de esgoto no bairro Vila Santa Inês, alegaram que a mera
participação do investigado GLAUCO na obra não demonstra abuso de poder político em favor da
investigada Ione, uma vez que as obras estão sob seu comando, na qualidade de Diretor e
Presidente da SAMAE. Argumentaram que a postagem apresentada na inicial (não acompanhada
de certificação digital) não comprova o comparecimento de Ione e Glauco, tampouco trata-se de
inauguração obra pública, pois ainda está em fase de execução. Com fundamento no princípio da
eventualidade, disseram que, ainda que se considerasse como verdadeiro o fato apontado na
inicial, não foi grave o suficiente a desequilibrar o pleito. No que tange à criação de "temas" no
perfil social do Facebook, pelo Secretário e investigado BRUNO GARCIA DUTRA, alegaram que
não há nenhuma prova de cessão do servidor público em prol da campanha eleitoral da
investigada Ione, e que o material não foi produzido em horário de expediente.
Foi mantido o indeferimento da liminar.
No ID 37488579 foi juntado o termo de oitiva da informante Denise Andreoti Mendes Floriano.
As partes apresentaram alegações finais nos seguintes IDs: 38664239 (IONE); 38691169
(COLIGAÇÃO LIBERDADE E OPORTUNIDADE); 38691823 (BRUNO e GLAUCO).
O MPE apresentou parecer final de mérito pela improcedência da ação.
É, em síntese o relatório.
Fundamento e decido.
FUNDAMENTAÇÃO
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FUNDAMENTAÇÃO
Estando presentes pressupostos processuais (de existência e validade), bem como as condições
da ação, passo ao exame do mérito.
A AIJE, prevista no artigo 22 da Lei Complementar 64/90, pode ser apresentada por qualquer
partido político, coligação, candidato ou pelo Ministério Público Eleitoral, até a data da diplomação.
Através da AIJE, a parte autora dá o início a uma investigação com o relato de fatos e pedido de
produção de provas, juntando indícios e indicando circunstâncias para apurar o uso indevido,
desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade em benefício de candidato ou de
partido político.
Na presente AIJE, sendo múltiplos os fatos alegados pela parte autora como comprobatórios de
abuso do poder político e econômico, necessário analisar cada um deles separadamente.
É o que será feito.
1º Fato: aumento de gastos com obras públicas no ano (eleitoral) de 2020
Impende destacar que inexiste dispositivo legal que proíba a realização (início e continuidade) de
obras públicas em ano de eleições. O que existe é a tipificação de conduta vedada consistente em
aumento desproporcional de gastos com publicidade e propaganda institucional no ano das
eleições, na forma do que dispõe o art. 73, inciso VII, da Lei 9.504, o que não é o caso.
Convém obtemperar que a parte investigante não apontou os dispositivos legais que taxariam de
ilegal o aumento do valor investido em obras públicas no último ano de mandato de um Chefe do
Poder Executivo.
A necessidade de não haver limitação à realização de obras públicas necessárias decorre dos
princípios da continuidade e do superior interesse público. As necessidades da população devem
ser atendidas e os bens públicos conservados e melhorados (ruas, avenidas, parques, etc) mesmo
em ano de eleição.
Cada vez mais a legislação atinente às contas públicas se torna mais detalhada, especialmente
quanto à Lei de Responsabilidade Fiscal. Muitas vezes no primeiro e no segundo ano de mandato,
os eleitos para a Chefia do Poder Executivo acabam ficando órfãos das despesas, saldos e
compromissos financeiros ("saldos a pagar" entre outros) assumidos pelo anterior gestor em seus
últimos meses de mandato. Assim, as obras mais significativas de uma gestão pública acabam
sendo realizadas, em determinados casos, a partir do final do segundo ano de gestão, sem que
isso configure burla à legislação eleitoral.
A legislação prevê, para resguardo da paridade entre os candidatos, limite de gastos com
propaganda institucional no último ano de mandato em comparação com os anos anteriores.
Porém, não há igual previsão em relação às obras públicas.
Como vem destacado pela defesa da investigada IONE, quanto ao suposto aumento exponencial
de gastos no último ano de mandato isso não ocorreu.
A prova documental anexada aos autos e não refutada pela parte investigante, diga-se, demonstra
que as despesas empenhadas referentes aos anos de 2017 a 2020 (IDs 21065151, 21065153,
21065154 e 21065166) foi proporcional ao longo dos anos, sem elevações ou reduções abruptas,
estando bem distribuídos os investimentos.
Portanto, quanto a essa alegação da exordial (aumento exponencial do valor de obras públicas
para propositadamente influir no pleito eleitoral), a parte investigada logrou demonstrar seus
argumentos, desincumbindo-se do ônus previsto no art. 373, inciso II, do CPC.
Lado outro, verifica-se que parte autora não atendeu ao que preconiza o art. 373, inciso I, do CPC,
ou seja, não produziu nenhuma prova que indique abuso de poder político ou econômico a afetar a
normalidade das eleições, pelo que a investigação deve ser julgada improcedente quanto a esse
fato.
2º Fato: entrega de uniformes aos alunos da rede municipal de ensino no mês de setembro de 2020
Quanto a esse fato, assim narra a exordial: "(...) que retiramos dos documentos em anexo, é que a
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2º Fato: entrega de uniformes aos alunos da rede municipal de ensino no mês de setembro de 2020
Quanto a esse fato, assim narra a exordial: "(...) que retiramos dos documentos em anexo, é que a
prefeita municipal, e seus agentes públicos, ofereceram a distribuição dos referidos uniforme
(agora) por volta de 15 de setembro de 2.020, 3 meses antes das eleições municipais, sem
qualquer tipo de fundamento ou baseado em algum tipo de necessidade extrema e urgência. Ora
excelência, mesmo antes de baixar decreto autorizando a volta as aulas, que porventura feria-se
necessária a referida entrega, a prefeitura municipal, distribuí aos munícipes de forma gratuita e
com recursos públicos municipais, como podemos observar nos documentos oficiais.
Caracterizando, evidentemente uma clara e irregular tentativa de influir na liberdade de voto, e
promover-se às custas da máquina pública."
O ponto fulcral da investigação quanto a esse fato (suposta irregularidade da entrega de
uniformes) é que a atual Prefeita e candidata à reeleição teria procurado influir na liberdade de
voto, e promover-se às custas da máquina pública.
Foi ouvida uma testemunha indicada pela parte investigante, a qual é professora municipal, já
tendo ocupado cargo de direção em uma escola. Ao ser perguntada pela parte investigada quanto
a aspectos de sua vida, a testemunha indicou que estava ostensivamente apoiando (e é seu
direito, bem como de qualquer cidadão) o candidato adversário. Desse modo, foi ouvida como
informante.
A professora (ouvida na qualidade de informante) asseverou que realmente os uniformes foram
entregues no mês de setembro de 2020, pois as aulas forma suspensas no mês de maio e até a
presente data não retornaram na modalidade presencial. A informante indicou que os uniformes
são feitos sob medida para cada criança, sendo que a empresa vencedora da licitação, no início do
ano, comparece nas escolas para tirar as medidas de cada aluno. Ainda, esclareceu a informante e isso é de grande relevo para a decisão do mérito - que a disponibilização dos uniformes não foi
divulgada de forma ostensiva, sendo entregues pela direção e professores das escolas
diretamente aos pais sem a interferência da Prefeitura. Disse, por fim, a informante, que acha que
a entrega dos uniformes teve caráter eleitoreiro, porque não havia motivo para serem entregues se
as aulas não retornaram (na sua opinião)
É necessário destacar que nesse triste cenário de pandemia, era dever da administração pública
(nas esferas municipal, estadual e federal) monitorar a propagação da doença, bem como analisar
as possibilidades de serem retomadas as atividades normais, inclusive das aulas presenciais nas
escolas.
Ainda, é preciso destacar que a maioria dos alunos das escolas públicas são de crianças e
adolescentes saídos de famílias (infelizmente) de "baixa renda". Muitos desses alunos têm na
escola seu único "porto seguro" para fazerem pelo menos uma refeição digna no dia, além de
poderem ter acesso a uma vestimenta de qualidade (o uniforme escolar, o qual é renovado todos
os anos pela Prefeitura, pois os alunos crescem e são alteradas suas medidas).
Convém citar a petição inicial do Ministério Público do Estado do Paraná em ação (autos nº
0003155-17.2020.8.16.0025 - PROJUDI) que pleiteou o fornecimento de merenda escolar para
alunos que ficaram impossibilitados de comparecer às escolas em razão do COVID-19:
"Sabe-se que o novo Coronavírus (COVID-19, CID 10: B34.2) é uma doença viral, altamente
contagiosa, que provoca, inicialmente, sintomas de resfriado, podendo causar manifestações
graves omo a Síndrome Respiratória Aguda Grave e Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Por
sua vez os Estados e Municípios vêm elaborando seus planos de contingência locais e o Estado
do Paraná e o Município de Araucária já o fizeram, tendo ambos estabelecido a suspensão das
aulas, na rede de ensino pública e privada. Neste contexto, é de conhecimento público e notório
que a merenda escolar configura a principal refeição para parcela dos alunos crianças e
adolescentes vulneráveis, que ficará prejudicada durante a suspensão das aulas em razão do
COVID-19.E a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente garantem a toda
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COVID-19.E a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente garantem a toda
criança e adolescente, com absoluta prioridade, direitos fundamentais, assegurando-lhe também
no âmbito da proteção integral a primazia em receber proteção e socorro, precedência no
atendimento em serviços públicos, preferência na formulação de políticas e destinação privilegiada
de recursos para sua proteção: CF - Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. ECA - Art. 4º É dever da
família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária."
O texto acima (relativo à merenda escolar em tempos de pandemia) aplica-se, como luva, à
entrega

dos

uniformes,

equipamento

que

traz

conforto

aos

estudantes

carentes,

independentemente de estarem, ou não, em aula, em verdadeira expressão do atendimento ao
melhor interesse daqueles, tal como previsto na CF/88 e no ECA.
Como bem destacado pela própria informante, os professores e diretores não receberam nenhuma
ordem da Prefeitura para divulgar a entrega dos uniformes em redes sociais ou por outros meios,
de modo que se entende que o Executivo Municipal, ao entregar as vestimentas, não teve intenção
de agir com o intuito de abusar do poder econômico e/ou político.
Bem pelo contrário, a partir do momento em que se desenhou um quadro de efetiva dificuldade
para retorno das aulas (o que aconteceu no mês de setembro - antes disso havia esperança para o
retorno), era imperiosa a entrega dos uniformes, eis que os mesmos foram confeccionados
especificamente para cada aluno (que tiveram suas medidas tiradas pela empresa vencedora para
o fornecimento). É dizer: se não tivessem sido entregues os uniformes, os mesmos seriam
perdidos.
Veja-se o que bem destacou o MPE no parecer final de mérito:
"Em primeiro, destaca-se que, se os uniformes não fossem entregues esse ano, seriam perdidos,
já que as crianças crescem consideravelmente de tamanho em um ano. Além disso, muitos dos
alunos são provenientes de famílias carentes, que contam com o uniforme como vestuário diário.
Portanto, mantê-los armazenados na escola seria uma decisão que prejudicaria os alunos, que
aguardavam a entrega desde abril. A discussão se dá na razão pela qual tais uniformes não foram
entregues desde abril e porque a decisão foi tomada em setembro. Conforme relatado pela
professora informante, os kits estavam sem as meias, e, por esse motivo, aliado à paralisação das
aulas por conta da pandemia, não foram entregues em abril. Ao contrário do que afirmado pela
informante, não havia possibilidade de entrega dos kits em abril, uma vez que os itens foram
chegando aos poucos - cujo atraso muito provavelmente se deu em razão da pandemia - conforme
comprovam as notas fiscais juntadas ao ID 38664240 e seguintes (datadas de março, abril, junho e
julho de 2020). Portanto, somente em julho os kits estavam prontos para serem entregues. Ocorre
que a pandemia foi avançando, os meses se passando, e não se sabia, ao certo, se as aulas iam
voltar e quando. Sabe-se que, em meados de setembro, havia uma expectativa de volta às aulas, o
que, inclusive, estava sendo acompanhado pela Promotoria de Justiça de Proteção à Educação
desta comarca, sendo realizadas várias reuniões pelo Comitê de Volta às aulas. Portanto, ao
contrário do que relatado pela informante, havia possibilidade de volta às aulas, tanto que foi
editada, em outubro, a Resolução nº1231/2020, da SESA, que facultou o retorno às atividades
extracurriculares presenciais na rede pública e privada de ensino. Assim, restou justificada a
entrega em setembro, uma vez que havia possibilidade de volta às aulas e, caso não fossem
entregues imediatamente, haveria o risco de perda, já que os uniformes poderiam não servir mais
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entrega em setembro, uma vez que havia possibilidade de volta às aulas e, caso não fossem
entregues imediatamente, haveria o risco de perda, já que os uniformes poderiam não servir mais
para as crianças."
Portanto, a entrega dos uniformes não se tratou de distribuição de "brindes", esta sim conduta
vedada pela Lei 9.504/97). A despesa em relação aos uniformes já estava empenhada no ano
anterior (art. 73, § 10, da Lei das Eleições).
Os documentos juntados pela investigada, na forma do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC,
dão conta de rechaçar as acusações da parte investigante, comprovando que a aquisição dos
uniformes se deu por meio de pregão realizado em 2019, cuja execução orçamentária estava
prevista na Lei Orçamentária nº 3.161/2018, autorizando a "despesa com material, bem ou
serviços para distribuição gratuita"(ID 21065168).
Assim, resta evidente que não houve ilegalidade na aquisição e na distribuição dos uniformes, uma
vez que já se tratava de despesa em execução orçamentária no ano anterior e o atraso na entrega
se deu em razão da incompletude do kit, sendo que a decisão de entrega se deu porque os
uniformes são feitos sob medida e seriam perdidos.
Convém destacar, ainda, segundo o princípio do melhor e superior interesse dos alunos (ECA) que
os uniformes configuram item de necessidade aos alunos mais carentes, além de haver
possibilidade concreta de retorno gradual às atividades escolares.
Por fim, o ponto fulcral para a investigação ser improcedente quanto a esse fato é que a parte
investigante não logrou demonstrar (seu ônus, na forma do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC)
que tenha havido uso ostensivamente político da entrega dos uniformes. Veja-se que não ocorreu
(segundo a própria informante) enaltecimento de atos de governo por ocasião da entrega dos
uniformes, não tendo ocorrido divulgação externa (apenas no grupo de WhatsApp dos pais dos
alunos para indicar a data de retirada do material). Tampouco há prova de que a investigada IONE
tenha comparecido pessoalmente aos atos de entrega dos uniformes com a intenção de obter
benefícios de cunho eleitoral.
Nessa senda, é improcedente a AIJE em relação a esse fato (entrega de uniformes escolares).
3º Fato: publicidade quanto aos atos referentes à pandemia realizada no perfil pessoal da Prefeita
(alegação de que o perfil pessoal do Facebook da Prefeita era usado como institucional)
Assim narra a exordial quanto ao fato imputado como ilegal:
"Ainda que não o bastante, nas diligências de contenção ao vírus Sars-Cov-2, conforme
nacionalmente se fizeram, as secretárias e os governos públicos municipais, estaduais e federais,
deram publicidade aos números e fatos importantes ao público, por meio de notas informativas e
propagandas em vídeo e áudio. Pois bem, ocorre que no caso do Município de Andirá, TODAS AS
PUBLICAÇÕES e notas oficiais foram Publicizados no perfil particular do facebook (https://www.
facebook.com/IoneAbib/) da ora candidata à reeleição, o referido perfil foi protocolado com rede
social oficial da campanha da investigada, portanto hoje serve de palanque para as eleições
municipais. De igual maneira, Não configurar-se-ia um Abuso caso os mesmo vídeos e boletins
informativos, tivessem suas divulgação nos site e página OFICIAL DO MUNICÍPIO e
POSTERIORMENTE COMPARTILHADOS PELA PREFEITA MUNICIPAL, entretanto o que
ocorreu foi o inverso, até mesmo durante a pré-campanha, o canal oficial de divulgação das
diligencia de combate ao Covid-19 era a pagina oficial da PREFEITA. Pasmem, a página
institucional do MUNICIPIO ainda (compartilhava o informativo divulgado por ela), ou muitas vezes,
sequer ouve a divulgação pelos canais "oficiais" do município, restringindo Exclusivamente ao perfil
da então prefeita, mesmo que todo o material de gravação, edição e montagem, tenha sido
ofertado às custas do erário público municipal, sendo que esse acontecimento ocorreu inúmeras
vezes conforme algumas provas. (...) Como já ventilado, hoje a página do facebook, responsável
outrora pela divulgação de notas de importante informação para a população, é utilizada
levianamente para campanha eleitoral, trata-se de uma violação da igualdade de condições entre
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levianamente para campanha eleitoral, trata-se de uma violação da igualdade de condições entre
os candidatos. Explico. A prefeita municipal, utilizando-se de seu poder institucional, utilizava seu
perfil pessoal nas redes sociais, como ÚNICO mecanismo de divulgação e publicação dos
conteúdos de extrema importância para os munícipes, transformando o que pareceria sua página
pessoal, em um veículo de divulgação de conteúdos públicos municipais. 7Deve-se apontar
umexemplo,o Boletim Epidemiológico De 15 De Junho De 2.020,foi dado publicidade ao mesmo
em 15 de junho de 2020 ás 19:28hrs na página on line (https://www.facebook.com/IoneAbib/posts
/1429855367403298) - foi COMPARTILHADO pela pagina oficial da Prefeitura Municipal De Andirá
em

15

de

junho

de

2020

ás

19:32

horas,

pelo

link

(https://www.facebook.com

/prefeituramunicipaldeandira/posts/2596301040634621) -e apenas disponibilizado no portal da
transparência do município em 03 de agosto de 2020link(http://servicos.andira.pr.gov.br:8081
/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/149938). Data vênia excelência, diversos outros fatos
serão encontrados, durante o período de início da pandemia, até mesmo durante a pré-campanha,
posteriormente cessado o ato, quando por algum motivo a investigada, mudou tal prática,
logicamente com intuito de esconder o que já havia feito. Brilha aos olhos que a ora candidata à
reeleição, utilizou-se da máquina pública para enaltecer sua outrora futura candidatura, inclusive
aos custos do erário municipal, ainda mas gravemente neste momento de pandemia, onde as
campanhas políticas no geral serão feitas online, a candidata MONOPOLIZOU sua página com
conteúdo de importância geral para o município, até 07 de julho de 2.020. em DETRIMENTO
INCLUSIVE DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANDIRÁ."
Pois bem.
No que tange às postagens relativas à pandemia Covid-19 publicados no perfil pessoal da
investigada IONE, não há provas de que houve promoção pessoal às custas da divulgação de
boletins informativos ou de vídeos, não sendo verificado pedido de voto ou promoção pessoal com
exaltação às realizações da Prefeita.
Como bem destacou o MPE em seu parecer final de mérito:
"(...) em nenhum momento, houve pedido de votos, exaltação dos feitos realizados, enaltecimento
da figura pessoal da Prefeita ou qualquer dissimulação apta a confundir o eleitor. Os vídeos
gravados pela investigada e publicados em seu perfil pessoal possuem apenas caráter informativo."
Aliás, qualquer pessoa interessada e que estivesse atenta às recomendações do Ministério da
Saúde e demais autoridades governamentais e sanitárias poderia fazer vídeos de mesmo teor, ou
seja, com comentários sobre a doença e reprodução de recomendações médicas, tudo desde que
não configurasse desinformação ("fake news").
Analisando os vídeos postados pela parte Representada (IONE ABIB), verifica-se que não há
indícios de conduta abusiva capaz de interferir no pleito.
As informações prestadas pela investigada IONE quanto ao enfrentamento à pandemia Covid-19,
portanto, não tiveram a capacidade lesiva de infirmar a legalidade e a regularidade do processo
eleitoral (especialmente porque as postagens não ocorreram no período vedado ou durante a
campanha).
Na contestação, a Representada assim manifestou-se sobre os fatos aventados na petição inicial
da AIJE:
"Como reconhecido até mesmo pela Investigante, as publicações de suposto caráter "manipulador"
no perfil pessoal da Investigada se deram somente até 07 de julho de 2020, em clara consonância
com o atual calendário eleitoral, fruto das modificações empreendidas pelo TSE por meio da
Resolução 23.627/2020, pelo qual se estabeleceu, para fins de incidência do art. 73, VI, alíneas "b"
e "c", a data referencial de 15 de agosto de 2020. Em especial, é de se apontar que um dos
parágrafos de maior "destaque" da exordial trata claramente de um Boletim Epidemiológico que foi
divulgado no dia 15 de junho de 2020, dois meses antes do início do prazo de vedação da Lei nº
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divulgado no dia 15 de junho de 2020, dois meses antes do início do prazo de vedação da Lei nº
9.504/97. Em outro, por exemplo, consta nada mais do que a Prefeita divulgando os dados
atualizados de disseminação e enfrentamento à COVID19 em seu município, tal como a permite o
dispositivo do art.1º, §3º, VIII da Emenda Constitucional 107. Logo, mostra-se evidente que a
Investigada não cometeu atos vedados de publicidade institucional. O conteúdo inquinado por
irregular foi publicado - quase de forma integral - anteriormente à data de 15 de agosto, momento
este a partir do qual se veda a todo e qualquer pretenso candidato o uso dos canais institucionais
para divulgação de atos, programas, obras e serviços executados ou em execução pela gestão da
qual participa ou lidera. O que não o foi, como o único post de 17 de setembro, nada mais era do
que uma atualização do boletim epidemiológico no município, de claro conteúdo informativo."
Em análise das postagens, é nítido a ausência de caráter eleitoreiro ou de promoção pessoal da
Prefeita nas mesmas, as quais se mostraram impessoais, com o único propósito de divulgar à
população os dados da pandemia.
O cerne da questão em relação à análise se ocorreu, ou não, eventual conduta vedada, encontra
base na Resolução 23.627/2020, a qual estabeleceu, para fins de incidência do art. 73, VI, alíneas
"b" e "c", a data referencial de 15 de agosto de 2020. Assim, a propaganda institucional, ou seja,
feita às expensas do poder público, nesse ano de eleição de 2020, foi vedada a partir de da data
indicada (15/08/2020).
Tem-se que a partir dessa data não foi constatada nenhuma publicidade institucional veiculada
pela Prefeita (e candidata), ora representada, com o intuito de aproveitar-se da máquina pública
em benefício de sua campanha.
A situação fática mundial nesse ano de 2020, em razão da pandemia causada pelo COVID-19, é
excepcional, a ponto de o Congresso Nacional ter aprovado a Emenda Constitucional 107/2020
para tratar da regulamentação de atos a serem praticados pelos entes federativos e seus
mandatários.
Referida emenda constitucional deixou claro que uma das hipóteses que não configuraria as
condutas vedadas previstas no art. 73, inciso VI, alíneas "b" e "c", da Lei 9504/97, seria, em
especial, a divulgação de notícias e informações à população acerca da pandemia. O interesse
público na saúde e na informação, aqui, prepondera sobre a vedação prevista na legislação
eleitoral em razão da gravidade excepcional da pandemia.
Nos vídeos divulgados no perfil pessoal da investigada após o período vedado para realização de
publicidade institucional (em 14 e 17 de setembro - IDs 17402720 e 17402722), não há provas de
que tenha havido uso da máquina pública na produção de tais mídias, tampouco uso de logos ou
símbolos da administração pública a atrair a tipicidade da conduta vedada trazida pelo art. 73, VI,
"b", da Lei 9.504/97.
Pelo conteúdo das postagens, percebe-se que sequer as mesmas poderiam ser consideradas
publicidade institucional, eis que não há nenhum conteúdo que denote promoção ou qualquer
referência à autoridade máxima municipal como candidata à reeleição ou mesmo como meio de se
enaltecer os atos de sua administração. Com toda a certeza, uma situação de pandemia
generalizada não é positiva para nenhum administrador público.
Portanto, a parte investigante não logrou comprovar a existência de prática de promoção pessoal
travestida de publicidade institucional (esta última que seria autorizada pela EC 107/20 em razão
de ser a pandemia questão pública da maior gravidade e urgência), a caracterizar abuso do poder
econômico e político pela investigada IONE.
Veja-se a parte investigante poderia, inclusive, ter efetuado requerimento de produção de prova
oral consistente no depoimento pessoal da investigada IONE e dos demais integrantes do polo
passivo para confrontá-los em audiência, inclusive sob pena de confissão (art. 385 do CPC), mas
nada disso fez, não se desincumbindo de ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC.
A jurisprudência não discrepa desse entendimento:
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nada disso fez, não se desincumbindo de ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC.
A jurisprudência não discrepa desse entendimento:
"RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGÃO JUDICIAL ELEITORAL. ALEGADO ABUSO DE
PODER POLÍTICO. ELEIÇÕES 2016. DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA NO FACEBOOK.
PROVIMENTO DO RECURSO. [...] 3. Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) visando, tão
somente, a averiguar alegada ocorrência de abuso de poder que, uma vez caracterizado, importará
em sanção dos investigados de cassação do registro ou diploma e inelegibilidade pelo prazo de 8
(oito) anos, na forma prescrita no art. 22 da LC nº 64/90.4. Do conjunto probatório trazido aos
autos, conclui-se que o recorrente, de fato, disponibilizou algumas postagens em sua página
pessoal do Facebook de atos referentes à sua atividade parlamentar. 5. Analisando-se as provas
constantes dos autos, não se vislumbra a caracterização da conduta ilícita em apreço, tendo em
vista que não restou demonstrado que o representado tivesse empregado instrumentos públicos a
serviço de sua candidatura. 6. Para fins de incidência do art. 22 da LC nº 64/90, exige-se que o
aparato estatal tenha sido efetivamente cedido ou usado em favor de determinada candidatura, de
modo a violar a isonomia entre os candidatos ao pleito eleitoral, o que não se vislumbra das provas
aqui colacionadas, em que apenas há divulgação de atos inerentes ao cargo ocupado.7. A
utilização do capital político ostentado pelo recorrente, em página pessoal da aludida rede social,
não se confunde com a utilização da máquina pública em benefício da candidatura. A veiculação
da propaganda somente seria apta a configurar o abuso do poder político se comprovado o uso
indevido da máquina pública, como, por exemplo, se divulgada em páginas oficiais da Câmara
Municipal.8. Não estando configurado que o representado abusou de suas prerrogativas ou que
extrapolou do poder político de forma a provocar um desequilíbrio capaz de afetar a igualdade na
disputa e influenciar o resultado das eleições, impõe-se a reforma da sentença que julgou
procedente o pedido contido na presente ação de investigação judicial eleitoral.[...]. (TRE-RJ -RE:
169028 RIO DE JANEIRO -RJ, Relator: LUIZ ANTONIO SOARES, Data de Julgamento: 28/06
/2017, Data de Publicação: DJERJ -Diário da Justiça Eletrônico do TRE-RJ, Tomo 179, Data 07/07
/2017, Página 65/69)
Nessa senda, também é improcedente a AIJE em relação ao terceiro fato, ou seja, quanto às
postagens informativas acerca da evolução e de procedimentos em relação à pandemia, as quais
não contaram com o uso de símbolos municipais e de servidores públicos (prova que cabia à parte
investigante e não foi feita).
4º Fato: participação de IONE HABIB na inauguração de rede de esgoto no Bairro Santa Inês
Quanto a esse ponto, suposto comparecimento à inauguração de obra pública (rede de esgoto do
bairro Santa Inês), é preciso destacar, de pronto, que não foi juntada pela parte autora a
certificação digital acerca do vídeo contendo os alegados registros da suposta conduta vedada.
Ademais, não há prova que indique que as obras foram finalizadas, de modo a concluir que o
eventual comparecimento (não provado) da investigada no local teve como objetivo "inaugurar" a
rede de esgoto do referido bairro.
Em análise do documento inserido no ID 2127257, verifica-se que a obra foi iniciada em setembro
de 2020, de modo que nada havia a inaugurar.
Outrossim, no que tange ao comparecimento do investigado GLAUCO ao local das obras, em
razão de sua função (Diretor Presidente da SAMAE) era de se esperar que fizesse o necessário
acompanhamento e fiscalização, mormente porque em execuções de contrato desse jaez são
necessárias medições, inclusive para fins de pagamento de valores.
Dessa forma, não há provas de que o investigado GLAUCO tenha cometido ato de abuso de poder
com o intuito de desequilibrar o pleito em favor da Prefeita e candidata IONE.

Ao contrário do que alegou a parte investigante, a presença do Presidente da SAMAE no local das
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Ao contrário do que alegou a parte investigante, a presença do Presidente da SAMAE no local das
obras denota comprometimento do mesmo com o interesse público, não configurando conduta
vedada, eis que responsável último pela execução dos trabalhos.
A se admitir que as alegações da parte investigante estejam corretas, o que se diz apenas como
argumento, criar-se-ia a inusitada e absurda "regra" de que em ano eleitoral (ou em determinado
período anterior à eleição) as obras públicas não poderiam ser fiscalizadas, monitoradas e
acompanhadas pelos seus responsáveis e pelas autoridades da administração. Com certeza esse
não é o objetivo da legislação acerca do tema. O ano eleitoral não impede secretários da
administração (e mesmo candidatos à reeleição) de exercer seu mister para com a população e
com o Poder Público, inclusive fiscalizando obras.
O que é decisivo na análise desse ponto e que conduz à improcedência da investigação quanto ao
fato, é que não há nenhuma prova de que a Prefeita IONE tenha comparecido à obra, e mais que
tenha inaugurado alguma coisa.
Aqui novamente a parte investigante deixou de atender ao ônus probatório do art. 373, inciso I, do
CPC, sendo improcedente a investigação quanto a esse fato (comparecimento em canteiro de
obra).
5º Fato: utilização do trabalho do servidor público, Bruno Garcia Dutra (Secretário de
Comunicação), para elaboração de "logo" em prol da pré-candidatura da Prefeita IONE ABIB
A parte investigante imputa à investigada IONE a suposta utilização dos serviços do Secretário de
Cultura e Comunicação, BRUNO GARCIA DUTRA, também investigado, para a confecção de
"temas" em seu perfil pessoal no Facebook.
Trata-se de imputação de suposta conduta vedada, nos termos do art. 73, inciso III, da Lei nº 9.504
/1997, a ensejar, a rigor, representação. Porém a parte investigante se vale da previsão do art. 22
da LC 64/90, apontando suposto abuso de poder político e econômico.
É perfeitamente possível que secretários da administração e demais servidores ou funcionários
públicos (concursados ou comissionados) participem, se assim desejarem e de forma livre (sem
coação), da campanha eleitoral apoiando o candidato que bem quiserem (inclusive da atual
Prefeita). Entretanto, devem fazê-lo fora do horário de expediente, de modo a não restar
caracterizado o uso de verba pública (remuneração do tempo) na campanha eleitoral.
Assim, caberia à parte investigante, por força do ônus probatório do art. 373, inciso I, do CPC,
provar que Secretário de Cultura e Comunicação, BRUNO GARCIA DUTRA, também investigado,
teria deixado de trabalhar nas questões da Prefeitura durante o expediente para dedicar-se à
confecção de "temas" para a campanha da Prefeita, IONE ABIB, ou que teria recebido dinheiro
público de alguma espécie para pagamento desse serviço.
Mais uma vez a parte investigante nada provou. Poderia ter pleiteado o depoimento pessoal dos
investigados (inclusive para obter eventual confissão a partir de suas arguições) e a produção de
prova testemunhal, mas não efetuou nenhum requerimento nesse sentido.
Portanto, a acusação quanto a esse fato é genérica e desprovida de sustentação fático-probatória,
devendo ser rechaçada.
Ademais, analisando os "prints" da ferramenta disponibilizada pelo Facebook para criação e edição
dos temas de campanha, percebe-se que os mesmos foram confeccionados nas datas de 27 e 30
de agosto de 2020, às 20:20, 20:26 e 20:15, o que comprova que o trabalho foi realizado para além
do horário de expediente. É dizer: não houve remuneração do tempo despendido pelo Secretário e
investigado BRUNO pelos cofres públicos, bem como não há prova de que foi remunerado pelo
erário por esse serviço (criação de tema de campanha) sob qualquer outra forma.
O MPE bem ressaltou em seu parecer final de mérito:

"No entanto, alegou a defesa que o ato não foi realizado em horário de expediente, juntando "print"
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"No entanto, alegou a defesa que o ato não foi realizado em horário de expediente, juntando "print"
da tela Frame Studio, ferramenta do Facebook que permite criar efeitos de câmeras
personalizados para usar no aplicativo da rede social. Trata-se de recurso que oferece um editor
para montar temas criativos direto pelo navegador, utilizando-se do computador. Do "print", é
possível verificar que os "temas" foram criados nas datas de 27 e 30 de agosto de 2020, às 20:20,
20:26 e 20:15, o que comprova que foram fora do horário de expediente. Ademais, sabe-se que as
consequências da ação de investigação judicial eleitoral são bastante graves, levando, além da
perda do mandato, à inelegibilidade. Portanto, as condutas praticadas devem configurar abuso de
poder e se revestirem de gravidade suficiente a afrontar a lisura do pleito e a igualdade dos
candidatos (art. 22, XVI, LC 64/90)."
De todo o modo, analisando o fato sob o prisma de ter gravidade suficiente para ensejar a drástica
medida de indeferimento de registro de candidatura ou até mesmo perda de mandato, com
consequente inelegibilidade, a conclusão é que a mera criação de temas de campanha não teria a
lesividade suficiente para ensejar a drástica punição.
Portanto, não se verifica que a eventual elaboração do "tema" de campanha inserido no Facebook
pelo servidor tenha sido grave o bastante para ensejar a procedência do pedido, além de haver
prova de que o fato (criação) se deu fora do horário de expediente, não se enquadrando, sequer,
na conduta vedada prevista no art. 73, III, da Lei 9.504/97.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, resolvendo o mérito na forma do que dispõe o art. 487, inciso I, do CPC, julgo
improcedentes os pedidos formulados na presente AIJE.
Sem custas e honorários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao MPE.
Oportunamente arquive-se com baixa na distribuição.
Andirá, data da assinatura digital.
Oto Luiz Sponholz Júnior
Juiz Eleitoral
Digite aqui.

63ª ZONA ELEITORAL
ATOS DO JUIZ ELEITORAL
AÇÃO PENAL Nº 74-79.2018.6.16.0063
Ação Penal nº 74-79.2018.6.16.0063
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu: Isaías da Luz
Advogado: Isaías da Luz - OAB/PR. 31.260/PR (em causa própria)
Despacho: "Vistos, etc. 1. Ciente da chegada dos autos a este Juízo. 2. Intimem-se as partes sobre
o retorno dos autos. Prazo: cinco (05) dias. 3. Nada sendo requerido, arquive-se, com as cautelas
de estilo. 4. D.N. São Jerônimo da Serra, 06 de novembro de 2020. (a) JULIANA PINHEIRO
RIBEIRO DE AZEVEDO - Juíza Eleitoral

70ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS
REPRESENTAÇÃO(11541) Nº 0600803-64.2020.6.16.0070
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PROCESSO

: 0600803-64.2020.6.16.0070 REPRESENTAÇÃO (KALORÉ - PR)

RELATOR

: 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL PR

REPRESENTANTE

: COLIGAÇÃO VAMOS CAMINHAR JUNTOS 25-DEM / 12-PDT / 40-PSB /
22-PL

ADVOGADO

: GRACIANE DOS SANTOS LEAL (81977/PR)

ADVOGADO

: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (75822/PR)

ADVOGADO

: LEANDRO SOUZA ROSA (30474/PR)

ADVOGADO

: MARCELA BATISTA FERNANDES (87846/PR)

REPRESENTADO : "COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA" ADVOGADO

: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (65260/PR)

ADVOGADO

: VITOR JOSE BORGHI (65314/PR)

REPRESENTADO : NILDA FRANCO RIOS
ADVOGADO

: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (65260/PR)

ADVOGADO

: VITOR JOSE BORGHI (65314/PR)

REPRESENTADO : RITA DE CASSIA MERCURIO DO COUTO
ADVOGADO

: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (65260/PR)

ADVOGADO

: VITOR JOSE BORGHI (65314/PR)

REPRESENTADO : WASHINGTON LUIZ DA SILVA
ADVOGADO

: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (65260/PR)

ADVOGADO

: VITOR JOSE BORGHI (65314/PR)

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

JUSTIÇA ELEITORAL
070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL PR
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600803-64.2020.6.16.0070 / 070ª ZONA ELEITORAL DE
JANDAIA DO SUL PR
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO VAMOS CAMINHAR JUNTOS 25-DEM / 12-PDT / 40-PSB / 22PL
Advogados

do(a)

REPRESENTANTE:

MARCELA

BATISTA

FERNANDES

-

PR87846,

HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474
REPRESENTADO: WASHINGTON LUIZ DA SILVA, RITA DE CASSIA MERCURIO DO COUTO,
NILDA FRANCO RIOS, "COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA" Advogados do(a) REPRESENTADO: VITOR JOSE BORGHI - PR65314, ALEXIS EUSTATIOS
GARBELINI KOTSIFAS - PR65260
Advogados do(a) REPRESENTADO: VITOR JOSE BORGHI - PR65314, ALEXIS EUSTATIOS
GARBELINI KOTSIFAS - PR65260
Advogados do(a) REPRESENTADO: VITOR JOSE BORGHI - PR65314, ALEXIS EUSTATIOS
GARBELINI KOTSIFAS - PR65260
Advogados do(a) REPRESENTADO: VITOR JOSE BORGHI - PR65314, ALEXIS EUSTATIOS
GARBELINI KOTSIFAS - PR65260
SENTENÇA
1. RELATÓRIO
Trata-se de representação eleitoral com pedido liminar proposta por COLIGAÇÃO "VAMOS
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Trata-se de representação eleitoral com pedido liminar proposta por COLIGAÇÃO "VAMOS
CAMINHAR JUNTOS" em face de WASHINGTON LUIZ DA SILVA, RITA DE CASSIA MERCURIO
DO COUTO, NILDA FRANCO RIOS5 e COLIGAÇÃO "O TRABALHO CONTINUA alegando, em
síntese, que a representada Rita De Cassia, em sua página do facebook, elaborou propaganda
eleitoral e com a clara intenção de angariar votos, utilizando-se de prédio público para fazer
imagens de modo a enaltecer a sua candidatura, tudo com a anuência, prévio conhecimento e
autorização do Prefeito Municipal, Washington Luiz Da Silva. Veja que foi gravado vídeo para
campanha das representadas no interior do Centro de Fisioterapia Municipal, localizado nesta
cidade de Kaloré. Observe que, inclusive, funcionários foram filmados em seu local de trabalho,
atrapalhando suas rotinas dos profissionais, causando prejuízo ao serviço público, e por
consequência trazendo danos ao erário. As filmagens foram realizadas com o uso indevido de
bens e servidores públicos custeados pelo Governo Municipal, da qual o representado Washington
é Prefeito, conduta a qual viola a Lei Eleitoral e abala a lisura do pleito, demonstrando a
prevalência do candidato (representadas Rita e Nilda) que tem apoio detentor de mandato
(representado Washington) em relação aos demais que não possuem esse acesso privilegiado.
Destaca-se que o representado Washington foi marcado post em tela. Trata-se, portanto, de
publicidade eleitoral elaborada pelas Representadas Rita de Cassia, Nilda e da Coligação, em
benefícios das mesmas; com autorização do representado Washington, que na qualidade de
prefeito do município de Kaloré, em apoio à candidatura das demais representadas cedeu bens
imóveis e servidores públicos do Município. Em conclusão, o material de propaganda aqui
combatido está em desacordo com as normas eleitorais em vigor, motivo pelo qual deve ser
imediatamente obstado de ser exibido, com a subsequente aplicação de multa aos representados.
Ao final, requereu liminarmente a imposição de obrigação para que os requeridos façam cessar a
divulgação da postagem indicada nesta exordial e sejam proibidos de reexibir a publicidade vedada
que foi denunciada nestes autos, ainda que por meio de comunicação diverso, pelo menos até o
julgamento do mérito desta representação. No mérito requereu a condenação dos requeridos ao
pagamento de multa. Juntou documentos.
A liminar foi deferida (ID 35415789).
Os requeridos foram citados e ofertaram contestação (ID 38432993), pugnando pela
improcedência da inicial face à regularidade da propaganda, por não ferir nenhum preceito legal.
O Ministério Público manifestou-se pela procedência da inicial, com a aplicação de multa aos
representados (ID 41548769).
É o relatório.
Decido.
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 Preliminar
Os representados sustentam a inépcia da inicial, vez que o vídeo juntado com a inicial não foi
degravado, o que impossibilitou a defesa do representado.
Não há nenhuma irregularidade na inicial, que obedeceu a todos os requisitos legais.
Tratando-se de manifestação em ambiente de internet, seguiu-se o que reza o art. 17, III, da
Resolução 23.608/2019.
A inicial é acompanhada de ata notarial digital, o que confirma a publicação do vídeo.
O Tribunal Superior Eleitoral já se posicionou no sentido de que, permitido o acesso à mídia de
áudio e vídeo, torna-se desnecessária sua degravação.
Neste sentido:
PESQUISA ELEITORAL. DIVULGAÇÃO SEM PRÉVIO REGISTRO. RÁDIO E INTERNET.
PUBLICAÇÃO DE DADO GENÉRICO E SUPERFICIAL. MULTA. NÃO APLICAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO INICIAL. MATÉRIA NÃO
DISCUTIDA. INOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE SANÇÃO.
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PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO INICIAL. MATÉRIA NÃO
DISCUTIDA. INOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE SANÇÃO.
RECURSO PROVIDO. 1. O Tribunal Superior Eleitoral já se posicionou no sentido de que,
permitido o acesso à mídia de áudio e vídeo, torna-se não necessária a sua degravação, pelo que
não se acolhe a arguição preliminar (precedentes). 2. Pesquisas eleitorais são realizadas dentro de
metodologias, pelo que auferem alto grau de confiabilidade, recebendo tal denominação. Por outro
lado, existe sondagem com pouco rigor metodológico, sem segmentação de entrevistados segundo
faixas de população, onde as iniciativas de participação ficam mais a cargo do público, são as
chamadas enquetes, modalidade também prevista na Res. TSE 26.600/2019, cuja limitação
imposta às enquetes se restringe à sua vedação a partir de 15 de agosto do ano da eleição (art.
23). 3. As informações trazidas a público em entrevista de rádio e divulgação de vídeo pelo
representado são desvestidas de confiabilidade, com emprego de terminologia amplamente
genérica, com inúmeros elementos faltantes para que possa ser considerada uma pesquisa. Não
há gráfico comparativo com demais candidatos, tanto mais quando nem se citam outros possíveis
candidatos para demonstrar uma ordem de preferência dos eleitores. 4. O Tribunal Superior
Eleitoral se pronunciou no sentido de que a incidência da multa por divulgação de pesquisa
eleitoral sem registro exige a presença de alguns elementos mínimos de formalidade para que seja
considerada pesquisa de opinião, sem os quais o texto pode configurar mera enquete ou
sondagem, cuja divulgação prescinde de registro e não enseja a aplicação de sanção pecuniária.
(...) TRE-PE - RECURSO ELEITORAL RE 060000327 ÁGUAS BELAS PE (TRE-PE)/ Data de
publicação: 30/04/2020.
RECURSO

ELEITORAL.

INTRAPARTIDÁRIA.

PROPAGANDA

DESVIRTUAMENTO.

ELEITORAL

ANTECIPADA.

DESTINATÁRIOS.

POPULAÇÃO

PROPAGANDA
EM

GERAL.

DIVULGAÇÃO. MEIO DE COMUNICAÇÃO EM MASSA. BLOG CIBERNÉTICO. DEZENAS DE
FOTOS DA CONVENÇÃO. ÍNTEGRA DO DISCURSO. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS.
CANDIDATA A PREFEITA. AUTORA DO DISCURSO E BENEFICIÁRIA. CANDIDATA A VICEPREFEITA. NÃO COMPROVADO O PRÉVIO CONHECIMENTO QUANTO AO TEOR DO
PRONUNCIAMENTO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO. 1. O
desvirtuamento da propaganda intrapartidária emana, pelo menos, de dois aspectos capazes de
descaracterizá-la por completo: destinatários (população em geral) e forma de divulgação (meio de
comunicação em massa - blog cibernético local). 2. A degravação de mídia, embora recomendável,
não é indispensável no particular das representações por propaganda eleitoral irregular, mormente
quando o conteúdo do arquivo digital permita ao acionado manifestar-se sobre o seu teor. In casu,
às representadas foi oportunizado dizer acerca do assunto, quedando-se elas silentes, não
podendo, ulteriormente, pretextar prejuízos ao regular contraditório. 3. A afirmação das recorrentes
segundo a qual o endereço eletrônico indicado pelo Parquet sequer permite a visualização de
algum vídeo conflita com o reconhecimento de terem sido elas as responsáveis pela exclusão do
conteúdo. A apresentação da mídia de fls. 76, portanto, não foi intempestiva, à vista de que
somente se tornou necessária após a intencional eliminação do conteúdo virtual. 4. Do
pronunciamento da então prefeita durante a convenção para escolha de candidatos 2016 extrai-se
com clareza a formulação de pedido explícito de votos, assim também a convicção da chefe do
executivo de que, naquele momento, palestrava para seus eleitores, e não, como sustenta, para
um universo restrito de correligionários (...) TRE-MA - Recurso Eleitoral RE 26047 SÃO
RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA MA (TRE-MA) Data de publicação: 22/06/2017.
Assim, AFASTO a preliminar arguida.
2.2. Mérito
A Lei 9.504/97 estabelece as condutas que são vedadas aos agentes públicos em campanhas
eleitorais.
Vejamos:
"Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (DJE/TRE-PR). Documento assinado digitalmente
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Vejamos:
"Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a
afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis
pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;
(...)
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou
municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de
candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o
servidor ou empregado estiver licenciado;
(...)".
A finalidade da regra é impedir um desequilíbrio na disputa eleitoral causado por agente público e
assegurar a isonomia e a paridade de armas entre os candidatos nos pleitos eleitorais.
O Código Eleitoral, em seu artigo 377, prevê que o "serviço público de qualquer repartição [...],
inclusive o respectivo prédio e suas dependências, não poderá ser utilizado para beneficiar partido
ou organização de caráter público".
Dos documentos juntados com a inicial não há nenhuma dúvida de que as candidatas requeridas
utilizaram as dependências de prédio público para a realização de propaganda eleitoral. Inclusive,
funcionários foram filmados em seu local de trabalho.
Não houve mera captação de imagens como alegado pela parte ré, mas utilização do espaço
público pelas candidatas, em momento de utilização por usuários do serviço público.
A irregularidade deste tipo de propaganda é patente. Esse é o entendimento jurisprudencial
prevalente. Vejamos:
DIREITO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2014. CONDUTA VEDADA. ART. 73, I E
III, DA LEI Nº 9.504/1997. BEM PÚBLICO. USO COMUM. CESSÃO OU USO. UNIDADE BÁSICA
DE SAÚDE - UBS. VISTORIA DAS DEPENDÊNCIAS. GRAVAÇÃO DE PROGRAMA ELEITORAL.
PRESENÇA DA PRESIDENTE DA REPÚBLICA CANDIDATA À REELEIÇÃO. CAPTAÇÃO DE
IMAGENS. REUNIÃO E ENTREVISTA COM MÉDICOS. CONDUTA VEDADA CONFIGURADA.
SERVIDOR PÚBLICO. CESSÃO OU USO DE SERVIÇOS. CORPO CLÍNICO DA UBS. MERA
APRESENTAÇÃO DO LOCAL A AUTORIDADES E ENTREVISTA SOBRE COTIDIANO DE
TRABALHO. MINISTRO DA SAÚDE. INAPLICABILIDADE DO CONCEITO DE HORÁRIO DE
EXPEDIENTE. CONDUTA VEDADA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPACTO E DE
GRAVIDADE DO ILÍCITO RECONHECIDO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. MULTA.
APLICAÇÃO A CANDIDATO BENEFICIADO. - Hipótese
1. Representação, com pedido de liminar, ajuizada contra a Coligação Com a Força do Povo (PT
/PMDB/PDT/PCdoB/PP/PR/PSD/PROS/PRB), Dilma Vana Rousseff, Michel Miguel Elias Temer
Lulia, então Presidente e Vice-Presidente da República candidatos à reeleição em 2014; Ademar
Arthur Chioro dos Reis, então Ministro da Saúde; César Tamashita, Juan Gusmelie e Hilda Suares,
médicos; e Walter Freitas Júnior, servidor público municipal, por suposta prática de conduta
vedada, com fundamento no art. 73, I e III, da Lei nº 9.504/1997.
2. Gravação de propaganda eleitoral nas dependências de Unidade Básica de Saúde, com
presença da Presidente da República e do Ministro da Saúde, captação de imagens e concessão
de entrevista, por médicos. II - Agravo interno 3. Decisão liminar de suspensão da veiculação da
propaganda. Exclusão dos médicos e do servidor público municipal do polo passivo da ação.
Interposição de agravo interno no qual sustentada a necessidade de manutenção de todos os
representados no polo passivo. 4. Art. 29 da Res.-TSE nº 23.398/2013, aplicável às Eleições 2014.
Irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias proferidas no curso das representações,
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Irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias proferidas no curso das representações,
cabendo à parte interessada o ônus de suscitar a matéria em alegações finais, a fim de que seja
apreciada pelo colegiado por ocasião do julgamento. Procedimento não observado pela agravante,
que interpôs recurso incabível.
III - Mérito 5. Para fins eleitorais, entendem-se como bens públicos de uso comum os assim
definidos pelo Código Civil e também aqueles aos quais a população em geral tem acesso.
Escolas e bibliotecas públicas também já foram consideradas bens públicos de uso comum, desde
que: (i) o local das filmagens seja de acesso livre a qualquer pessoa; (ii) o uso das dependências
seja igualmente possibilitado aos demais candidatos (AgR-RO nº 1379-94/RS, Rel. Min. Gilmar
Mendes, j. em 28.11.2016); (iii) a utilização do bem se restrinja à captação de imagens, verificada
pela "ausência de interação direta entre os que são filmados e a câmera" e de encenação (RO nº
1960-83/AM, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 27.06.2017) e (iv) não haja interrupção
da prestação do serviço ao público em virtude das filmagens. Precedentes. 6. Para que seja
constatada a mera captação de imagens, é necessário que não haja a identificação expressa do
estabelecimento público, servindo o local apenas como pano de fundo, a fim de ilustrar as
propostas dos candidatos para as áreas relacionadas ao local das filmagens. 7. Art. 73, I, da Lei nº
9.504/1997. O conjunto probatório demonstra que a conduta dos representados extrapolou a mera
captação de imagens, uma vez que: (i) medidas preparatórias para a visita foram adotadas ante a
comunicação de que um representante do Ministério da Saúde realizaria uma visita técnica no
local; (ii) a candidata circulou por áreas internas da UBS e realizou reunião em sala administrativa,
espaços em relação aos quais não se pode presumir acesso do público em geral; (iii) as
circunstâncias não permitem concluir que outros candidatos poderiam ter acesso idêntico. Assim,
ficou configurado o uso de bem público em benefício da candidatura. 8. Art. 73, III, da Lei nº 9.504
/1997. Não se caracterizou cessão de servidores públicos ou uso de seus serviços por comitê de
campanha em horário de expediente normal, pois: (i) os médicos não praticaram ato de campanha
ou disponibilizaram sua força de trabalho a comitê eleitoral, limitando-se a dialogar com as
autoridades e conceder entrevista sobre seu cotidiano de trabalho, durante o que acreditavam ser
uma visita técnica, o que constitui conduta atípica; (ii) Ministros de Estado, na qualidade de
agentes políticos, "não se sujeitam a expediente fixo ou ao cumprimento de carga horária, posto
que titulares de cargos estruturais à organização política do País" (Rp nº 145-62/DF, Rel. Min.
Admar Gonzaga, j. em 07.08.2014), razão pela qual não viola o art. 73, III, da Lei das Eleições a
sua "presença moderada, discreta ou acidental [ ] em atos de campanha" (Rp nº 848-90/DF, Rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, j. em 04.09.2014). IV - Aplicação das sanções. 9.
Configurada a conduta vedada, a proporcionalidade e a razoabilidade devem nortear a aplicação
das penalidades. No caso, a prática do ilícito previsto no art. 73, I, da Lei nº 9.504/1997: (i) não
impactou significativamente no cotidiano de trabalho dos servidores públicos e de funcionamento
da UBS; (ii) isoladamente, não possui gravidade no contexto de eleição presidencial, uma vez que
redundou em cenas de pouco mais de um minuto na propaganda dos candidatos, não havendo
nos autos indicativo de repercussão anormal da sua veiculação. Assim, é suficiente a aplicação da
multa em seu patamar mínimo. 10. A multa deve ser aplicada individualmente a cada réu, uma vez
que os §§ 4º e 8º do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 preveem a condenação tanto do agente público
responsável quanto dos partidos políticos, coligações e candidatos que se beneficiaram da conduta
vedada, independentemente de autorização ou anuência para a prática do ato. 11. As
circunstâncias fáticas autorizam a condenação de Arthur Chioro dos Reis como agente público
responsável pela conduta vedada pelo art. 73, I, da Lei nº 9.504/1997. Isso porque: (i) a
organização do evento ocorreu a partir do comunicado de que um representante do Ministério da
Saúde visitaria o local, fator decisivo para que medidas excepcionais fossem adotadas para
receber a suposta visita técnica oficial; (ii) a presença do então Ministro da Saúde durante os fatos
corrobora essa narrativa; e (iii) não foram contrapostas versão ou provas ao relato da petição inicial
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receber a suposta visita técnica oficial; (ii) a presença do então Ministro da Saúde durante os fatos
corrobora essa narrativa; e (iii) não foram contrapostas versão ou provas ao relato da petição inicial
e aos depoimentos. 12. São beneficiários da conduta, aos quais também se aplica a multa, nos
termos do art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei nº 9.504/1997: (i) Dilma Vana Rousseff, então Presidente da
República, candidata à reeleição, que ademais participou da gravação da propaganda; (ii) Michel
Miguel Elias Temer Lulia, então Vice-Presidente, candidato à reeleição; e a Coligação Com a Força
do Povo, que se beneficiou da prática da conduta vedada, independentemente de sua participação
ou anuência na prática ilícita. V - Conclusão. 13. Agravo interno não conhecido. 14. Pedido julgado
parcialmente procedente, para aplicar, a cada representado, multa de R$ 5.320,50. (TSE - RP nº
119878, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 13.08.2020, DJe de 26.08.2020).
Eleições 2014. Recurso ordinário. Representação. Condutas vedadas. Art. 73, incisos I e III, da Lei
das Eleicoes. Abuso de poder. 1. O art. 73 da Lei nº 9.504/1997 tutela a igualdade na disputa entre
os candidatos participantes do pleito a fim de manter a higidez do processo eleitoral. Para afastar
legalmente determinado mandato eletivo obtido nas urnas, compete à Justiça Eleitoral verificar a
existência de provas seguras de que o uso da máquina pública foi capaz de atingir o bem protegido
pela referida norma. O mesmo diga-se quanto ao abuso de poder, pois, nos termos da nova
redação do art. 22, inciso XVI, da Lei Complementar nº 64/1990, não se analisa mais a
potencialidade de a conduta influenciar no pleito (prova indiciária da interferência no resultado),
mas "a gravidade das circunstâncias que o caracterizam" . 2. O TRE/RS concluiu que os fatos
imputados aos representados configuraram conduta vedada pela lei, porquanto utilizaram-se do
acesso privilegiado à coisa pública em benefício de sua campanha. No entanto, o Tribunal
assentou que o uso de bens e servidores públicos, na espécie, não seria suficientemente grave
para ensejar a cassação do registro de candidatura, motivo pelo qual aplicou tão somente a pena
de multa, ainda que acima do mínimo legal. 3. As condutas descritas se subsumem ao tipo
proibitivo do art. 73, incisos I e III, da Lei nº 9.504/1997, tendo em vista que os candidatos
utilizaram-se, na propaganda eleitoral, de imagens gravadas no interior de prédios públicos de
acesso restrito, de símbolos oficiais e de depoimentos de policiais militares fardados no contexto
da rotina normal de trabalho, ferindo o bem jurídico tutelado pela norma eleitoral, qual seja, a
igualdade entre os concorrentes ao pleito. Precedentes. 4. Conquanto as condutas se enquadrem
no art. 73, incisos I e III, da Lei nº 9.504/1997, por atingirem a igualdade de oportunidades entre os
candidatos, não foram aptas a comprometer a higidez do processo eleitoral e, consequentemente,
a ensejar o abuso a que se refere a Lei de Inelegibilidade. 5. Segundo a jurisprudência deste
Tribunal Superior, é necessária a realização de juízo de proporcionalidade para fundamentar a
cassação de mandato eletivo pela prática de conduta vedada. 6. A multa pela prática de conduta
vedada é imposta de maneira individualizada. Inexistindo previsão legal para a responsabilização
solidária, descabe presumi-la. 7. O Regional, ao proceder ao exame da controvérsia, realizou o
devido juízo de proporcionalidade, definindo parâmetros razoáveis para a fixação do valor da
multa, quais sejam, a condição econômica dos infratores, a gravidade do fato e a repercussão da
infração, consoante dispõe o art. 91 da Res.-TSE nº 23.404/2014. Os recorrentes não apontaram
motivo legítimo para a modificação do quantum da sanção cominada. Precedentes. 8. Negado
seguimento aos recursos. (TSE - RO: 13799420146210000 Porto Alegre/RS 347952014, Relator:
Min. Gilmar Ferreira Mendes, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data de Publicação: DJE - Diário
de justiça eletrônico - 03/02/2016 - Página 234-244).
No entanto, após muito refletir acerca da possibilidade de aplicação da multa, não observo dos
autos provas suficientes a indicar que o representado Washington Luis da Silva seja o responsável
pela prática da conduta vedada.

O art. 83, § 8º, da Resolução 23610/2019 dispõe que: "§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º deste
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O art. 83, § 8º, da Resolução 23610/2019 dispõe que: "§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º deste
artigo aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos políticos, às
coligações E aos candidatos que delas se beneficiarem (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 8º)".
A inicial relata quanto a este tema o seguinte: "(...) Nem que se diga que se trata de propaganda
eleitoral, já que da "foto de capa" da página da Representada Rita de Cassia é possível observar
(...) Destaca-se que o Representado Washington foi marcado post em tela, observe (...) In casu, a
AUTORIA da conduta ilícita é inegável e recai sobre o do Representado Washington, que, à luz do
art. 73, §1º, é responsável pela malsinada prática, por ceder e usar bem da administração, à custa
do erário público, para fomentar propaganda eleitoral em favor das candidatas Representadas,
partidos e coligação (...)".
O fato de o requerido ter sido marcado no post em tela sobre a propaganda em litígio, após sua
realização, não comprova que seja o responsável pela conduta vedada de ceder o bem público ou
servidores para uso dos demais representados.
Sabe-se notoriamente que o representado Washington apoiava as candidatas RITA e NILDA. Mas,
pelo conjunto probatório, não se exclui a possibilidade de as representadas RITA e NILDA terem
se utilizado do bem público sem a ciência, anuência ou autorização do prefeito Washington.
Para se aplicar a multa do art. 73, § 4º, da Lei 9504/97, é necessária a existência de prova
contundente de que o agente público seja o responsável pelo ato, vale dizer, o autor do ato ilícito, o
que não verifico das provas do processo.
Indícios, suposições ou presunções não são aptas a gerar a aplicação da multa.
De outro vértice, é inegável a autoria do ato pelas representadas RITA, NILDA e COLIGAÇÃO "O
TRABALHO CONTINUA".
Contudo, a Coligação autora fundamenta a causa de pedir quanto à aplicação de multa aos
representados Rita, Nilda e Coligação "O Trabalho Continua", no fato de serem beneficiários da
conduta vedada (art. 73, §8º).
Não há se falar em beneficiário, se não restou caracterizada a conduta vedada.
Neste sentido:
Inépcia da Inicial. Inocorrência. Fatos. Pedido. Defesa. Possibilidade jurídica. Previsão legal.
Litispendência. Continência. Inexistência. Representação. Multa. Ação Penal. Ajuizamento.
Diplomação. Conduta vedada. Uso de prédio público. Falta de provas. 1.Não há inépcia da petição
de representação que descreve os fatos e requer aplicação de sanção prevista em lei, permitindo
regular defesa. 2.É juridicamente possível o pedido de aplicação de multa em razão do uso
indevido de bens públicos por candidato, partido ou coligação. 3.Não há litispendência entre a
representação para aplicação de multa e ação penal em trâmite no 1o grau de jurisdição. 4.Não há
continência entre a representação para aplicação de multa e a ação penal em trâmite no 1o grau
de jurisdição. 5.A representação para aplicação de multa pode ser ajuizada após a diplomação. 6.
Julga-se improcedente a representação para aplicação de multa quando não há prova sobre a
responsabilidade pelo uso de prédio público para armazenamento de propaganda, inclusive pela
ausência de fita de vídeo mencionada em cópia de inquérito policial. 7.É necessário diferenciar-se
a responsabilidade pelo uso de prédio público do ato de receber o material de propaganda no
mesmo local. (TRE-TO - REM: 4027 TO, Relator: MARCELO EDUARDO ROSSITO BASSETTO,
Data de Julgamento: 23/11/2004, Data de Publicação: DJ - Diário de Justiça, Tomo 1308, Data 06
/12/2004, Página B-9).
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA A AGENTES PÚBLICOS. ELEIÇÕES 2010.
INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 73, II, DA LEI N.º 9.504/97. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR MATERIAL DE CAMPANHA
ELEITORAL

DE

CANDIDATA.

RESPONSABILIDADE

PATENTE

DE

DOIS

DOS

REPRESENTADOS. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. FARTO MATERIAL DE CAMPANHA
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REPRESENTADOS. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. FARTO MATERIAL DE CAMPANHA
ELEITORAL APREENDIDO. PROVAS CONTUDENTES DE CONDUTA VEDADA. FALTA DE
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTREM O PRÉVIO CONHECIMENTO DE UM DOS
REPRESENTADOS. POSSIBILIDADE DE UM DOS REPRESENTADOS DESCONHECEREM O
ATO ILÍCÍTO. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO COM RELAÇÃO A DOIS DOS
REPRESENTADOS CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL E PREFEITO
MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA NO TOCANTE A UM DOS REPRESENTADOS. APLICAÇÃO DA
PENA DE MULTA AO DEPUTADO ESTADUAL E PREFEITO MUNICIPAL NAS ELEIÇÕES
2010.1. A utilização de recursos do Fundo Municipal de Saúde para transportar material de
campanha eleitoral de candidata é prática de conduta vedada descrita no artigo 73, II, da Lei n.º
9.504/97.2. A responsabilidade ficou demonstrada no momento em que farto material de
propaganda eleitoral foi apreendido no terminal rodoviário, despachados em nome do Fundo
Municipal de Saúde, tendo sido comprovado que o frete foi realizado com recursos público do
referido fundo.3. Para um dos representados, apesar de o prévio conhecimento poder advir das
circunstâncias e peculiaridades do caso, os autos não demonstram esse fato, o que impede a
responsabilização. O desenrolar dos acontecimentos não denota ser impossível ao representado
desconhecer do ato ilícito, mas não há elementos de provas suficientes.4. Parcial procedência da
representação com relação a representada candidata ao cargo de Deputada Estadual nas Eleições
de 2010 e ao Prefeito Municipal e improcedência no tocante ao outro representado.5. Imposição
aos representados condenados a pena de aplicação de multa. (TRE-PA - REP: 212933 PA,
Relator: MANCIPOR OLIVEIRA LOPES, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico,
Tomo 12, Data 23/01/2014, Página 3/4).
Conclui-se então que a representação deve ser julgada improcedente.
3. DISPOSITIVO
Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na presente representação, com
o fim de não condenar os requeridos ao pagamento da multa prevista no art. 73, § 4º, da Lei 9504
/97, c.c. o art. 83, §4º, da Resolução-TSE nº 23.610/2019.
Sem custas e honorários advocatícios.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Oportunamente, arquivem-se.
Jandaia do Sul, 20 de novembro de 2020.
João Gustavo Rodrigues Stolsis
Juiz Eleitoral

75ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS
PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600052-62.2020.6.16.0075
PROCESSO

: 0600052-62.2020.6.16.0075 PETIÇÃO CÍVEL (TOLEDO - PR)

RELATOR

: 075ª ZONA ELEITORAL DE TOLEDO PR

INTERESSADO

: ANDERSON FRANCISCO

ADVOGADO

: SAMARA MARIANA DE CASTRO (206635/RJ)

INTERESSADO

: CLAUDIA REGINA MALLMANN

ADVOGADO

: SAMARA MARIANA DE CASTRO (206635/RJ)

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
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REQUERENTE

: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - DIRETORIO MUNICIPAL

ADVOGADO

: EVELYN MELO SILVA (165970/RJ)

ADVOGADO

: SAMARA MARIANA DE CASTRO (206635/RJ)
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JUSTIÇA ELEITORAL
075ª ZONA ELEITORAL DE TOLEDO PR
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600052-62.2020.6.16.0075 / 075ª ZONA ELEITORAL DE TOLEDO PR
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - DIRETORIO MUNICIPAL
INTERESSADO: CLAUDIA REGINA MALLMANN, ANDERSON FRANCISCO
Advogados do(a) REQUERENTE: SAMARA MARIANA DE CASTRO - RJ206635, EVELYN MELO
SILVA - RJ165970
Advogado do(a) INTERESSADO: SAMARA MARIANA DE CASTRO - RJ206635
Advogado do(a) INTERESSADO: SAMARA MARIANA DE CASTRO - RJ206635
SENTENÇA
1. Relatório
Trata-se de pedido de regularização da omissão do dever legal de prestar contas formulado por
órgão partidário municipal em exercício financeiro anual de 2015.
Relatou o partido que teve as contas do exercício financeiro de 2015 julgadas não prestadas.
Requereu a juntada dos documentos pertinentes existentes em cartório, o que foi deferido por este
juízo e posteriormente cumprido pelo cartório.
Ao final, requereu a regularização da situação do partido e expedição de certidão negativa quanto
à proibição ou suspensão alusivos ao repasse de verbas oriundas do fundo partidário.
Em exame técnico (ID n.º 13418906), o analista das contas relatou que foram apresentados os
documentos obrigatórios da prestação de contas e que "não foram detectadas impropriedades ou
irregularidades na aplicação de recursos públicos recebidos, recebimento de recursos de origem
não identificada, de fonte vedada ou irregularidade que afete a confiabilidade do requerimento
apresentado".
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas (ID n.º
39298794).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
2. Fundamentação
Do cotejo dos autos, considerando a manifestação favorável da análise técnica e do Ministério
Público Eleitoral, não foi detectado o recebimento de recursos procedentes de fontes vedadas ou
não identificadas.
No geral, foram observadas as formalidades legalmente exigidas para a arrecadação de recursos,
em atendimento ao art. 58, § 1.º, V da Res. 23.604/2019 do TSE, não sendo registrado óbice ao
levantamento das consequências previstas no art. 47 da mesma normativa.
3. Dispositivo
Ante o exposto, defiro o pedido inicial, determinando o levantamento das restrições que recaem
sobre o órgão partidário referente ao exercício sob análise.
Emita-se a certidão solicitada.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Demais diligências necessárias.
Após o trânsito em julgado, cumpra-se o contido no art. 59 da Res. 23.604/2019 do TSE.
Finalmente, arquivem-se.
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Finalmente, arquivem-se.
Luciana Lopes do Amaral Beal
Juíza da 75.ª Zona Eleitoral
(datado e assinado eletronicamente)

84ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL(11527) Nº 060031130.2020.6.16.0084
PROCESSO

: 0600311-30.2020.6.16.0084 AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
(URAÍ - PR)

RELATOR

: 084ª ZONA ELEITORAL DE URAÍ PR

AUTOR

: ANGELO TARANTINI FILHO

ADVOGADO

: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (88145/PR)

FISCAL DA
LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

INVESTIGADO : ELEICAO 2020 CARLOS ROBERTO TAMURA PREFEITO
ADVOGADO

: BARBARA DENIPOTTI BONIFACIO (80313/PR)

ADVOGADO

: BRENDA CAROLINA MUGNOL (102431/PR)

ADVOGADO

: DANILO DOS SANTOS DIAS (83358/PR)

ADVOGADO

: DANILO HENRIQUE VICENTINI DA CRUZ (81881/PR)

ADVOGADO

: OMAR MOHAMAD ZEBIAN (71094/PR)

INVESTIGADO : ELEICAO 2020 LUIS MARCELO CAZELLA CORREIA VICE-PREFEITO
ADVOGADO

: BARBARA DENIPOTTI BONIFACIO (80313/PR)

ADVOGADO

: BRENDA CAROLINA MUGNOL (102431/PR)

ADVOGADO

: DANILO DOS SANTOS DIAS (83358/PR)

ADVOGADO

: DANILO HENRIQUE VICENTINI DA CRUZ (81881/PR)

ADVOGADO

: OMAR MOHAMAD ZEBIAN (71094/PR)

INVESTIGADO : LAURO AMERICO DE OLIVEIRA

JUSTIÇA ELEITORAL DO PARANÁ
JUÍZO DA 84ª ZONA DE URAÍ
Autos nº 0600311-30.2020.6.16.0084
Vistos etc.
I - Em atenção à certidão do cartório, designo a audiência para a data de 04 de dezembro de 2020,
às 13:30 horas.
II - A despeito do prazo de agendamento, importa destacar que os requeridos não foram eleitos e,
por consequência, a providência não trará prejuízos à diplomação.
Desta forma, assegura-se a intimação escorreita e a pauta regular da Justiça Estadual que fora em
muito prejudicada com as medidas de prevenção da COVID19.
Intimem-se e diligências necessárias.
Uraí, data da assinatura digital.
ANA CRISTINA CREMONEZI.
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ANA CRISTINA CREMONEZI.
Juiz Eleitoral

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL(11527) Nº 060031130.2020.6.16.0084
PROCESSO

: 0600311-30.2020.6.16.0084 AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
(URAÍ - PR)

RELATOR

: 084ª ZONA ELEITORAL DE URAÍ PR

AUTOR

: ANGELO TARANTINI FILHO

ADVOGADO

: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (88145/PR)

FISCAL DA
LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

INVESTIGADO : ELEICAO 2020 CARLOS ROBERTO TAMURA PREFEITO
ADVOGADO

: BARBARA DENIPOTTI BONIFACIO (80313/PR)

ADVOGADO

: BRENDA CAROLINA MUGNOL (102431/PR)

ADVOGADO

: DANILO DOS SANTOS DIAS (83358/PR)

ADVOGADO

: DANILO HENRIQUE VICENTINI DA CRUZ (81881/PR)

ADVOGADO

: OMAR MOHAMAD ZEBIAN (71094/PR)

INVESTIGADO : ELEICAO 2020 LUIS MARCELO CAZELLA CORREIA VICE-PREFEITO
ADVOGADO

: BARBARA DENIPOTTI BONIFACIO (80313/PR)

ADVOGADO

: BRENDA CAROLINA MUGNOL (102431/PR)

ADVOGADO

: DANILO DOS SANTOS DIAS (83358/PR)

ADVOGADO

: DANILO HENRIQUE VICENTINI DA CRUZ (81881/PR)

ADVOGADO

: OMAR MOHAMAD ZEBIAN (71094/PR)

INVESTIGADO : LAURO AMERICO DE OLIVEIRA

JUSTIÇA ELEITORAL DO PARANÁ
JUÍZO DA 84ª ZONA DE URAÍ
Autos nº 0600311-30.2020.6.16.0084
Vistos etc.
I - Em atenção à certidão do cartório, designo a audiência para a data de 04 de dezembro de 2020,
às 13:30 horas.
II - A despeito do prazo de agendamento, importa destacar que os requeridos não foram eleitos e,
por consequência, a providência não trará prejuízos à diplomação.
Desta forma, assegura-se a intimação escorreita e a pauta regular da Justiça Estadual que fora em
muito prejudicada com as medidas de prevenção da COVID19.
Intimem-se e diligências necessárias.
Uraí, data da assinatura digital.
ANA CRISTINA CREMONEZI.
Juiz Eleitoral

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL(11527) Nº 060031130.2020.6.16.0084
: 0600311-30.2020.6.16.0084 AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
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PROCESSO

(URAÍ - PR)

RELATOR

: 084ª ZONA ELEITORAL DE URAÍ PR

AUTOR

: ANGELO TARANTINI FILHO

ADVOGADO

: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (88145/PR)

FISCAL DA
LEI
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: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

INVESTIGADO : ELEICAO 2020 CARLOS ROBERTO TAMURA PREFEITO
ADVOGADO

: BARBARA DENIPOTTI BONIFACIO (80313/PR)

ADVOGADO

: BRENDA CAROLINA MUGNOL (102431/PR)

ADVOGADO

: DANILO DOS SANTOS DIAS (83358/PR)

ADVOGADO

: DANILO HENRIQUE VICENTINI DA CRUZ (81881/PR)

ADVOGADO

: OMAR MOHAMAD ZEBIAN (71094/PR)

INVESTIGADO : ELEICAO 2020 LUIS MARCELO CAZELLA CORREIA VICE-PREFEITO
ADVOGADO

: BARBARA DENIPOTTI BONIFACIO (80313/PR)

ADVOGADO

: BRENDA CAROLINA MUGNOL (102431/PR)

ADVOGADO

: DANILO DOS SANTOS DIAS (83358/PR)

ADVOGADO

: DANILO HENRIQUE VICENTINI DA CRUZ (81881/PR)

ADVOGADO

: OMAR MOHAMAD ZEBIAN (71094/PR)

INVESTIGADO : LAURO AMERICO DE OLIVEIRA

JUSTIÇA ELEITORAL DO PARANÁ
JUÍZO DA 84ª ZONA DE URAÍ
Autos nº 0600311-30.2020.6.16.0084
Vistos etc.
I - Em atenção à certidão do cartório, designo a audiência para a data de 04 de dezembro de 2020,
às 13:30 horas.
II - A despeito do prazo de agendamento, importa destacar que os requeridos não foram eleitos e,
por consequência, a providência não trará prejuízos à diplomação.
Desta forma, assegura-se a intimação escorreita e a pauta regular da Justiça Estadual que fora em
muito prejudicada com as medidas de prevenção da COVID19.
Intimem-se e diligências necessárias.
Uraí, data da assinatura digital.
ANA CRISTINA CREMONEZI.
Juiz Eleitoral

92ª ZONA ELEITORAL
ATOS DO JUIZ ELEITORAL
EDITAL Nº 091/2020- RELAÇÃO DOS ORGÃOS PARTIDÁRIOS QUE
APRESENTARAM DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS
EDITAL Nº 091/2020- RELAÇÃO DOS ORGÃOS PARTIDÁRIOS QUE APRESENTARAM
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
PRAZO: 03 (TRÊS) DIAS
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PRAZO: 03 (TRÊS) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Dr. Christian Palharini Martins, MM. Juiz desta 092ª Zona Eleitoral, no
uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto na Lei 9.096/95, art. 32, §4º e na
Resolução TSE n.º 23.604/19, art. 44, inciso I.
FAZ SABER a todos que virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, que o órgão
partidário e respectivos responsáveis, abaixo relacionados, apresentaram declaração de ausência
de movimentação financeira de recursos, facultando-se a qualquer interessado, no prazo de 3
(três) dias contados da publicação deste edital, a apresentação de impugnação que deve ser feita
em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
MUNICÍPIO: RANCHO ALEGRE D'OESTE/PR
PARTIDO

PRESIDENTE

Partido Social Liberal (PSL) - Protogenes
Exercício Financeiro de 2019

TESOUREIRO
Marques

Guimarães Junior

Adriano Aparecido de Peder

E para conhecimento a todos os interessados, expediu-se o presente Edital, que será publicado no
Diário da Justiça Eleitoral do Paraná (DJEPR). Dado e passado nesta cidade de Goioerê - PR, aos
vinte e três (23) de novembro de 2020. Eu, Mário Antonio Claudino, Chefe do Cartório da 092ª
Zona Eleitoral, digitei.
Publique-se.
Christian Palharini Martins
Juiz da 92ª Zona Eleitoral

114ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL(11527) Nº 060051496.2020.6.16.0114
PROCESSO
RELATOR
FISCAL DA
LEI

: 0600514-96.2020.6.16.0114 AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
(SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU - PR)
: 114ª ZONA ELEITORAL DE MEDIANEIRA PR
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

INVESTIGADO : GILBERTO MARSARO
ADVOGADO

: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER (52001/PR)

INVESTIGADO : IVO ROBERTI
ADVOGADO
REQUERENTE

: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER (52001/PR)
: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO SERRANOPOLIS DO IGUACU PR MUNICIPAL

ADVOGADO

: ANDRE RICARDO JEFERSON PERLIN (83490/PR)

ADVOGADO

: BRUNA THAIS BERTOLINI (100291/PR)

ADVOGADO

: DALVA FERNANDA RIBEIRO (67678/PR)

ADVOGADO

: ELYEZER RODRIGUES (71752/PR)

JUSTIÇA ELEITORAL
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JUSTIÇA ELEITORAL
114ª ZONA ELEITORAL DE MEDIANEIRA PR
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) Nº 0600514-96.2020.6.16.0114 / 114ª
ZONA ELEITORAL DE MEDIANEIRA PR
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO SERRANOPOLIS DO IGUACU PR MUNICIPAL
Advogados do(a) REQUERENTE: DALVA FERNANDA RIBEIRO - PR67678, ELYEZER
RODRIGUES - PR71752, ANDRE RICARDO JEFERSON PERLIN - PR83490, BRUNA THAIS
BERTOLINI - PR100291
INVESTIGADO: IVO ROBERTI, GILBERTO MARSARO
Advogado do(a) INVESTIGADO: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - PR52001
Advogado do(a) INVESTIGADO: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - PR52001
DESPACHO
1. Abra-se vistas às partes para apresentarem alegações finais, no prazo comum de 2 (dois) dias.
2. Em seguida, abra-se vistas ao Ministério Público Eleitoral, para fins de parecer final, no prazo de
2 (dois) dias.
3. Ao final, voltem conclusos para sentença.
Medianeira, datado digitalmente.
Vinícius de Mattos Magalhães
Juiz Eleitoral

118ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600014-18.2020.6.16.0118
PROCESSO
RELATOR
FISCAL DA
LEI
REQUERIDO

: 0600014-18.2020.6.16.0118 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (MATELÂNDIA
- PR)
: 118ª ZONA ELEITORAL DE MATELÂNDIA PR
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
: JUÍZO DA 118ª ZONA ELEITORAL DE MATELÂNDIA PR

REQUERENTE : SOLIDARIEDADE SD - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE CEU AZUL
ADVOGADO

: PAULO ROBERTO CORREA (12891/PR)

JUSTIÇA ELEITORAL
118ª ZONA ELEITORAL DE MATELÂNDIA PR
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600014-18.2020.6.16.0118 / 118ª ZONA
ELEITORAL DE MATELÂNDIA PR
REQUERENTE: SOLIDARIEDADE SD - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE CEU AZUL
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO ROBERTO CORREA - PR12891
REQUERIDO: JUÍZO DA 118ª ZONA ELEITORAL DE MATELÂNDIA PR
SENTENÇA
Tratam os presentes autos da prestação de contas anual do exercício 2019 do Partido
Solidariedade - SD do município de Céu Azul/PR, que apresentou declaração de ausência de
movimentação financeira, amparado pelo art. 28, §4º da Resolução TSE nº 23.604/2019.
A apresentação das contas foi tempestiva.
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A apresentação das contas foi tempestiva.
Compulsando aos autos, nota-se que não houve envio de extratos bancários à Justiça Eleitoral.
Entretanto, a agremiação informou que não houve abertura de conta corrente.
Diante disso, a unidade técnica manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, dado o
cumprimento dos demais requisitos legais.
Os autos foram remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, que apresentou parecer
propugnando pela aprovação das contas com ressalvas, devido à ausência dos extratos bancários
e da abertura de conta corrente.
É o relatório. Decido.
Da análise realizada da presente prestação de contas, concluiu-se que as contas estão maculadas
por impropriedade de natureza formal, pela desatenção ao disposto no art. 6º da Resolução TSE
23.604/2019. É de conhecimento amplo, no entanto, que os órgãos partidários municipais não
costumam manter conta bancária aberta, devido aos custos de manutenção aliados à inexistência
de movimentação financeira, especialmente em anos não eleitorais.
Verifica-se que os demais requisitos indispensáveis à aferição das contas prestadas estão
regulares e presentes. Considerando o parecer do Ministério Público Eleitoral, conclui-se pela
aprovação com ressalvas das contas da agremiação partidária.
Ante o exposto, com sucedâneo no art. 45, II, da Resolução TSE n.º 23.604/2019, aprovo com
ressalva, a prestação de contas apresentada pelo Diretório do Partido Solidariedade - SD,
referente ao Exercício de 2019, objeto dos presentes Autos.
Publique-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após trânsito em julgado, arquive-se.
Matelândia, datado e assinado digitalmente.
Rodrigo Dufau E Silva
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600068-81.2020.6.16.0118
PROCESSO
RELATOR
FISCAL DA
LEI

: 0600068-81.2020.6.16.0118 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (MATELÂNDIA
- PR)
: 118ª ZONA ELEITORAL DE MATELÂNDIA PR
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

REQUERIDO

: DIRETORIO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES

REQUERIDO

: KENIA JAQUELINE DOS SANTOS

REQUERIDO

: LUCIR ALBINO CORASSA

REQUERENTE : JUÍZO DA 118ª ZONA ELEITORAL DE MATELÂNDIA PR

JUSTIÇA ELEITORAL
118ª ZONA ELEITORAL DE MATELÂNDIA PR
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600068-81.2020.6.16.0118 / 118ª ZONA
ELEITORAL DE MATELÂNDIA PR
REQUERENTE: JUÍZO DA 118ª ZONA ELEITORAL DE MATELÂNDIA PR
REQUERIDO: DIRETORIO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES, KENIA JAQUELINE DOS
SANTOS, LUCIR ALBINO CORASSA
SENTENÇA
Trata-se de procedimento instaurado em atendimento ao disposto na Lei 9.096/95 e Resolução
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (DJE/TRE-PR). Documento assinado digitalmente
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Trata-se de procedimento instaurado em atendimento ao disposto na Lei 9.096/95 e Resolução
TSE nº 23.604/2019, referente à Prestação de Contas anual a que estão obrigados os Partidos
Políticos.
O artigo 32 da Lei 9.096/95 dispõe que: "O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte".
O artigo 37, por seu turno, estabelece que: "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".
No mesmo sentido, o artigo 47 da Resolução nº 23.604 de 2019, prevê que a decisão que julgar a
prestação de contas não prestada acarreta ao órgão partidário a suspensão do registro ou da
anotação do órgão partidário, após decisão, com trânsito em julgado, precedida de processo
regular que assegure ampla defesa.
Compulsando os autos, verifica-se que, após devidamente intimado para cumprir a obrigação de
apresentação de contas, o partido manteve-se inerte.
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer opinando pelo julgamento das contas como não
prestadas.
Ante o exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido dos Trabalhadores - PT de
Matelândia/PR, com fulcro no art. 45, IV, a, da Resolução TSE nº 23.604/19, ficando desde já
determinada a suspensão dos repasses das cotas do fundo partidário enquanto perdurar a
inadimplência.
Comunique-se a suspensão dos repasses do fundo partidário aos órgãos regional e nacional do
partido.
Anote-se no Sistema SICO.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Rodrigo Dufau E Silva
Juiz Eleitoral

122ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS
PETIÇÃO CRIMINAL(1727) Nº 0600645-47.2020.6.16.0122
PROCESSO
RELATOR
FISCAL DA
LEI
REQUERIDO

: 0600645-47.2020.6.16.0122 PETIçãO CRIMINAL (SÃO MIGUEL DO IGUAÇU PR)
: 122ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU PR
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
: MAICO WANDERLEI GASPARINI

REQUERENTE : VALDECIR BITTENCOURT
ADVOGADO

: JORGE DA SILVA GIULIAN (39108/PR)

JUSTIÇA ELEITORAL
122ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU PR
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) Nº 0600645-47.2020.6.16.0122 / 122ª
ZONA ELEITORAL DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU PR
REPRESENTANTE: VALDECIR BITTENCOURT
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (DJE/TRE-PR). Documento assinado digitalmente
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REPRESENTANTE: VALDECIR BITTENCOURT
Advogado do(a) REPRESENTANTE: JORGE DA SILVA GIULIAN - PR39108
REPRESENTADO: MAICO WANDERLEI GASPARINI
DESPACHO
Tendo em vista a Emenda a Inicial, retifique-se a autuação para Notícia Crime e remetam-se os
autos ao Ministério Público Eleitoral para as providências cabíveis. Prazo 30 dias.
São Miguel do Iguaçu, datado e assinado eletronicamente.
Ferdinando Scremin Neto
Juiz Eleitoral

123ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS
REPRESENTAÇÃO(11541) Nº 0600185-57.2020.6.16.0123
PROCESSO
RELATOR
REPRESENTANTE
ADVOGADO

: 0600185-57.2020.6.16.0123 REPRESENTAÇÃO (SÃO JORGE DO
PATROCÍNIO - PR)
: 123ª ZONA ELEITORAL DE ALTÔNIA PR
: COLIGAÇÃO COM A FORÇA DO POVO SOMOS MAIS (PSDB
/CIDADANIA)
: MARCOS JOSE DO NASCIMENTO GONCALVES (60993/PR)

REPRESENTADO : JOSE CARLOS BARALDI
ADVOGADO

: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (65260/PR)

ADVOGADO

: VITOR JOSE BORGHI (65314/PR)

REPRESENTADO : JUNTOS POR SÃO JORGE DO PATROCÍNIO
ADVOGADO

: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (65260/PR)

ADVOGADO

: VITOR JOSE BORGHI (65314/PR)

REPRESENTADO : RONALDO TINTI
ADVOGADO

: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (65260/PR)

ADVOGADO

: VITOR JOSE BORGHI (65314/PR)

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

Intimação das partes, na forma da lei, da r. sentença proferida nos autos acima referidos (ID
41612741), cujo dispositivo é a seguir transcrito, nos termos do art. 350 do Prov. 02/2018 - CRE
/PR:
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados para,
reconhecendo a prática das condutas vedadas previstas nos incisos I e III, do art. 73, da Lei nº
9.504/97, pelos investigados JOSÉ CARLOS BARALDI, RONALDO TINTI e COLIGAÇÃO JUNTOS
POR SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, CONDENÁ-LOS, solidariamente, ao pagamento de multa no
valor de R$ 35.470,00 (trinta e cinco mil, quatrocentos e setenta reais), na forma da
fundamentação supra e nos termos do §4º do art. 73 da Lei nº 9.504/97 e também §4º do art. 83 da
Resolução do TSE n. 23.610/2019.
Sem condenação em custas e honorários, ante a natureza da causa.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se, inclusive o MPE.
Oportunamente, arquivem-se.
Altônia, 20 de novembro de 2020.
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Altônia, 20 de novembro de 2020.
ANA PAULA MENON LOUREIRO PIANARO ANGELO
JUÍZA ELEITORAL

130ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS
REPRESENTAÇÃO(11541) Nº 0600562-07.2020.6.16.0130
PROCESSO
RELATOR

: 0600562-07.2020.6.16.0130 REPRESENTAÇÃO (SANTA IZABEL DO
OESTE - PR)
: 130ª ZONA ELEITORAL DE REALEZA PR

REPRESENTANTE : ELEICAO 2020 MARCOS EUGENIO CICHOCKI PREFEITO
ADVOGADO

: SUELEN CRISTINA VIANA CORA (93249/PR)

REPRESENTADO : RADAR INTELIGENCIA - EIRELI
FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

JUSTIÇA ELEITORAL
130ª ZONA ELEITORAL DE REALEZA PR
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600562-07.2020.6.16.0130 / 130ª ZONA ELEITORAL DE
REALEZA PR
REPRESENTANTE: ELEICAO 2020 MARCOS EUGENIO CICHOCKI PREFEITO
Advogado do(a) REPRESENTANTE: SUELEN CRISTINA VIANA CORA - PR93249
REPRESENTADO: RADAR INTELIGENCIA - EIRELI
SENTENÇA
Trata-se de representação formulada pela coligação Avante Santa Izabel com Humildade,
Igualdade e Progresso ( PODE/PSL/PDT/PSD), em face da empresa RADAR INTELIGÊNCIAEIRELI inscrita no CNPJ nº 00481961000165. Sustenta a Requerente que a requerida vem
elaborando pesquisa irregular, pois apesar de registrada, os entrevistadores estariam fazendo
perguntas tendenciosas e haveria formalidades em desacordo com a legislação.
Em sede de contestação, a empresa RADAR alega que não há nenhuma irregularidade no que
tange à contratação, margem de erro ou às perguntas formuladas.
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer no sentido de extinguir o feito por perda superveniente
do objeto.
É o relatório. Decido.
Após a análise mais acurada da prova acostada no autos de fl.06, observa-se que o entrevistado
realmente incita as entrevistadoras a emitirem opinião sobre política, havendo uma conversa
aleatória. Ou seja, não é possível se inferir pela análise de uma única entrevista que há
irregularidades na formulação do questionário.
Quanto a alegação de que há irregularidade na contratação da pesquisa pelo fato da contratante
ser a mesma empresa de pesquisa,não deve prevalecer pois a legislação eleitoral pertinente não
veda, pois a Resolução nº 23600 em seu artigo 2º reza apenas que:
A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que realizarem pesquisas
de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são

obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais
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obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais
(PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as seguintes informações (Lei n° 9.504/1997,
art. 33, caput, I a VII e § 1º):
I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada com recursos
próprios;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível econômico do
entrevistado e área física de realização do trabalho a ser executado, bem como nível de confiança
e margem de erro, com a indicação da fonte pública dos dados utilizados;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do
trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de inscrição no CPF ou no
CNPJ;
VIII - cópia da respectiva nota fiscal;
IX - nome do estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado de sua assinatura com
certificação digital e o número de seu registro no Conselho Regional de Estatística competente;
X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos quais se refere a
pesquisa.
Destarte, confirmo a liminar emanada em fl.10 e após um juízo exauriente do caso, não vislumbro
irregularidade na pesquisa objeto da representação.
Por último, a alegação de que as formalidades não foram cumpridas não pode prevalecer pois há
no registro da pesquisa nº PR-02768/2020 quem contratou, valor e metodologia aplicada.
ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE a Representação não reconhecendo da ilegalidade da
pesquisa eleitoral indicada na inicial.
Intimações e diligências necessárias.
Após, arquive-se.
Realeza/PR, 19 de novembro de 2020.
SIDNEI DAL MORO
Juiz Eleitoral

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL(11527) Nº 060054908.2020.6.16.0130
PROCESSO
RELATOR

: 0600549-08.2020.6.16.0130 AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (SANTA IZABEL DO OESTE - PR)
: 130ª ZONA ELEITORAL DE REALEZA PR

REPRESENTANTE : ELEICAO 2020 MARCOS EUGENIO CICHOCKI PREFEITO
ADVOGADO
REPRESENTANTE

: SUELEN CRISTINA VIANA CORA (93249/PR)
: ELEICAO 2020 ONEIDE MIGUEL MATCIULEVICZ JUNIOR VICEPREFEITO

ADVOGADO

: SUELEN CRISTINA VIANA CORA (93249/PR)

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

INVESTIGADO

: MOACIR FIAMONCINI

INVESTIGADO

: ELEICAO 2020 JEAN PIERR CATTO PREFEITO
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: ELEICAO 2020 MOACIR MAROSTICA VICE-PREFEITO

JUSTIÇA ELEITORAL
130ª ZONA ELEITORAL DE REALEZA PR
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) Nº 0600549-08.2020.6.16.0130 / 130ª
ZONA ELEITORAL DE REALEZA PR
REPRESENTANTE: ELEICAO 2020 MARCOS EUGENIO CICHOCKI PREFEITO, ELEICAO 2020
ONEIDE MIGUEL MATCIULEVICZ JUNIOR VICE-PREFEITO
Advogado do(a) REPRESENTANTE: SUELEN CRISTINA VIANA CORA - PR93249
Advogado do(a) REPRESENTANTE: SUELEN CRISTINA VIANA CORA - PR93249
INVESTIGADO: MOACIR FIAMONCINI, ELEICAO 2020 JEAN PIERR CATTO PREFEITO,
ELEICAO 2020 MOACIR MAROSTICA VICE-PREFEITO
DESPACHO
Vistos, etc.
Sendo suficientes as provas já colacionadas nos autos, declaro encerrada a instrução probatória.
No mais, encerrado o prazo da dilação probatória, as partes poderão apresentar alegações no
prazo comum de 2 (dois) dias, nos termos do art. 22, X, da LC N.º 64/1990, assim como o
Ministério Público Eleitoral poderá apresentar parecer. Com as juntadas das alegações e parecer
ou decorrido o prazo, voltem conclusos para prolação de sentença."
SIDNEI DAL MORO
JUIZ ELEITORAL

REPRESENTAÇÃO(11541) Nº 0600551-75.2020.6.16.0130
PROCESSO

: 0600551-75.2020.6.16.0130 REPRESENTAÇÃO (REALEZA - PR)

RELATOR

: 130ª ZONA ELEITORAL DE REALEZA PR

REPRESENTANTE

: MILTON ANDREOLLI

ADVOGADO

: FERNANDO SARTORI MENEGAT (56447/PR)

REPRESENTADO

: MAXIMINO JOSE DORS

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

JUSTIÇA ELEITORAL
130ª ZONA ELEITORAL DE REALEZA PR
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600551-75.2020.6.16.0130 / 130ª ZONA ELEITORAL DE
REALEZA PR
REPRESENTANTE: MILTON ANDREOLLI
Advogado do(a) REPRESENTANTE: FERNANDO SARTORI MENEGAT - PR56447
REPRESENTADO: MAXIMINO JOSE DORS
SENTENÇA
Trata-se de Representação Eleitoral ajuizada por MILTON ANDREOLLI, prefeito municipal de
Realeza, em face de MAXIMINO DORS, candidato a prefeito pela Coligação Chegou a Hora de
Mudar Realeza.
Segundo a representação, o representado vem utilizando do horário eleitoral na rádio para difamar
e caluniar o atual prefeito.
Em contestação, alega-se ilegitimidade de parte e intempestividade e que as frases ditas não
desqualificam o representante.
Houve impugnação da contestação em fl.15.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (DJE/TRE-PR). Documento assinado digitalmente
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Houve impugnação da contestação em fl.15.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela improcedência da ação por lhe faltar ilegitimidade ativa.
Os autos foram conclusos ao juiz eleitoral.
É o relatório. Decido.
Com a presente medida pretende o representante fazer cessar a conduta e que o candidato
representado explique publicamente as frases ditas em horário eleitoral gratuito.
Importante mencionar, já no intróito desta sentença, mencionar que as representações tem um rol
taxativo em relação a legitimidade ativa, de acordo com o artigo 96 da lei 9504/96 , salvo
disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou representações relativas ao seu
descumprimento podem ser feitas por qualquer partido político, coligação ou candidato.
Desta forma, é clara a ilegitimidade de Milton Andreoli para com esta Representação.
No entanto, razão há com o Ministério Público no sentido de que nada impede que o representante
busque eventual responsabilização criminal pela alegada prática dos crimes de calúnia e
difamação, não sendo este o Juízo competente para tanto.
ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 330, inciso
II do Código de Processo Civil, por lhe faltar legitimidade ativa.
Intimem-se. Diligências necessárias.
SIDNEI DAL MORO
JUIZ ELEITORAL

131ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO(12560) Nº
0600056-28.2020.6.16.0131
PROCESSO
RELATOR
FISCAL DA
LEI

: 0600056-28.2020.6.16.0131 LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE
PARTIDO POLÍTICO (BARRACÃO - PR)
: 131ª ZONA ELEITORAL DE BARRACÃO PR
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

REQUERENTE : ALIANCA PELO BRASIL - NACIONAL
ADVOGADO

: AMANDA DE LIMA GODOI (38164/PR)

ADVOGADO

: ELAINE YUMI SUZUKI (48362/PR)

Destinatário

: TERCEIROS INTERESSADOS

JUSTIÇA ELEITORAL
131ª ZONA ELEITORAL DE BARRACÃO PR
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO (12560) Nº 060005628.2020.6.16.0131 / 131ª ZONA ELEITORAL DE BARRACÃO PR
REQUERENTE: ALIANCA PELO BRASIL - NACIONAL
Advogados do(a) REQUERENTE: AMANDA DE LIMA GODOI - PR38164, ELAINE YUMI SUZUKI PR48362
EDITAL Nº 91/2020
De ordem do Excelentíssimo Senhor Rodrigo Will Ribeiro, Meritíssimo Juiz da 131ª Zona Eleitoral
de Barracão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, a todos que
o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa que, na forma do
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o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa que, na forma do
art. 14 da Resolução TSE nº 23.571/2018, em 18.09.2020, foram apresentadas em meio eletrônico
neste Juízo Eleitoral, fichas individuais de apoiamento à formação do Partido ALIANÇA - Aliança
pelo Brasil (Lote PR01310000001), que se encontra disponível em meio digital, nos autos de PJE
n. 0600056-28.2020.6.16.0131, para consulta por qualquer interessado.
Referidas fichas de apoiamento poderão ser impugnadas por qualquer interessado, em petição
fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias da publicação deste documento, sendo que, eventuais
manifestações contrárias deverão ser apresentadas diretamente a este Juízo, relatando fatos
devidamente comprovados (art. 15, da Resolução TSE nº 23.571/2018).
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância,
expediu-se o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná.
Dado e passado nesta cidade de Barracão/PR, aos 19 dias do mês de novembro de 2020.
Leonardo Silveira Longen
Técnico Judiciário
Autorizado pela Portaria nº 03/2020 - 131ª ZE/PR

132ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO(12560) Nº
0600113-43.2020.6.16.0132
PROCESSO
RELATOR
FISCAL DA
LEI

: 0600113-43.2020.6.16.0132 LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE
PARTIDO POLÍTICO (SÃO JOÃO DO IVAÍ - PR)
: 132ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ PR
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

REQUERENTE : ALIANCA PELO BRASIL - NACIONAL
ADVOGADO

: ELAINE YUMI SUZUKI (48362/PR)

Destinatário

: TERCEIROS INTERESSADOS

JUSTIÇA ELEITORAL
132ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ PR
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO (12560) Nº 060011343.2020.6.16.0132 / 132ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ PR
REQUERENTE: ALIANCA PELO BRASIL - NACIONAL
Advogado do(a) REQUERENTE: ELAINE YUMI SUZUKI - PR48362
EDITAL Nº 030/2020
(prazo de 05 dias)
De ordem da Excelentíssima Senhora ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA ZIMATH, Meritíssima Juíza
da 132ª Zona Eleitoral de São João do Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem
interessar possa que, na forma do art. 14 da Resolução TSE nº 23.571/2018, em 17/10/2020 foram
apresentadas em meio eletrônico neste Juízo Eleitoral, fichas individuais de apoiamento à
formação do Partido ALIANÇA - Aliança pelo Brasil (Lotes PR01320000001, PR01320000005,
PR01320000002, PR01320000003, PR01320000004), que se encontram disponíveís em meio
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (DJE/TRE-PR). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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PR01320000002, PR01320000003, PR01320000004), que se encontram disponíveís em meio
digital, nos autos de PJE n. 0600113-43.2020.6.16.0132 e 0600114-28.2020.6.16.0132, para
consulta por qualquer interessado.
Referidas fichas de apoiamento poderão ser impugnadas por qualquer interessado, em petição
fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias da publicação deste documento, sendo que, eventuais
manifestações contrárias deverão ser apresentadas diretamente a este Juízo, relatando fatos
devidamente comprovados (art. 15, da Resolução TSE nº 23.571/2018).
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância,
expediu-se o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná.
Dado e passado nesta cidade de São João do Ivaí/PR, aos 20 dias do mês de novembro de 2020.
JULIANO JUNIOR SILVÉRIO
Chefe de Cartório da 132ª Zona Eleitoral
(autorizado Portaria 04/2020)

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600037-19.2020.6.16.0132
PROCESSO
RELATOR
FISCAL DA
LEI

: 0600037-19.2020.6.16.0132 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (GODOY
MOREIRA - PR)
: 132ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ PR
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

REQUERENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES - GODOY MOREIRA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO

: JEFERSON LUIZ ADONI (75916/PR)

REQUERENTE : ROSELY PERES DA SILVA
ADVOGADO

: JEFERSON LUIZ ADONI (75916/PR)

REQUERENTE : SOVELTH CARDOSO
ADVOGADO

: JEFERSON LUIZ ADONI (75916/PR)

JUSTIÇA ELEITORAL
132ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ PR
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600037-19.2020.6.16.0132 / 132ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ PR
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - GODOY MOREIRA - PR - MUNICIPAL,
SOVELTH CARDOSO, ROSELY PERES DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: JEFERSON LUIZ ADONI - PR75916
SENTENÇA
Vistos e examinados estes autos de Prestação de Contas, referente a prestação de contas anuais
do PARTIDO DOS TRABALHADORES - GODOY MOREIRA - PR - MUNICIPAL perante este Juízo
- exercício de 2019, com movimentação de recursos financeiros, cujo procedimento segue as
normas da Resolução 23.604/2019-TSE.
Verifica-se, quanto ao caráter jurisdicional do feito, que fora constituído advogado nos autos,
conforme art. 29, § 2º da Resolução 23.604 -TSE.
Foi apresentada tempestivamente e houve o preenchimento das contas via sistema SPCA.
Houve a publicação do edital na forma do art. 31, § 2º, Res. 23.604 e o prazo transcorreu sem
apresentação de manifestações, inclusive do Ministério Público.
A Secretaria da Zona 132ZE, após exame preliminar e diligências requeridas ao prestador e por
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (DJE/TRE-PR). Documento assinado digitalmente
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A Secretaria da Zona 132ZE, após exame preliminar e diligências requeridas ao prestador e por
este cumpridas, apresentou parecer final informando haver divergências, apontando ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela Aprovação com ressalvas das contas partidárias.
Os autos vieram conclusos para a sentença.
É o relatório.
Analisaram-se consubstancialmente as contas do partido PT de Godoy Moreira, relativas ao
exercício financeiro 2019.
Consoante a documentação juntada aos autos e segundo a análise técnica, constatou-se que não
houve recebimento de recursos do Fundo Partidário e não se constatou o recebimento de recursos
de fontes vedadas e/ou não identificados.
A análise técnica apontou divergência na classificação da origem dos recursos recebidos pelo
órgão partidário, os quais foram indicados como sendo em sua totalidade oriundos de
contribuições de parlamentares, mas que mostraram ser em parte originados de contribuições de
filiados não parlamentares. Porém, trata-se de equívoco formal que não macula as contas
partidárias, tendo em vista que os valores declarados estão em conformidade com os registros,
bem como tais recursos não estão inclusos nas vedações contidas nos artigos 12 e 13 da Res.
TRE 23.604/2019.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 45, inciso II, da Resolução TSE nº 23.604/2019, JULGO
APROVADAS COM RESSALVAS as contas partidárias referentes ao exercício financeiro de 2019
do PARTIDO DOS TRABALHADORES - GODOY MOREIRA - PR - MUNICIPAL.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, proceda-se ao registro no sistema SICO e arquive-se.
São João do Ivaí-PR, datado e assinado eletronicamente.
ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA ZIMATH
Juíza Eleitoral

LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO(12560) Nº
0600114-28.2020.6.16.0132
PROCESSO
RELATOR
FISCAL DA
LEI

: 0600114-28.2020.6.16.0132 LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE
PARTIDO POLÍTICO (SÃO JOÃO DO IVAÍ - PR)
: 132ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ PR
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

REQUERENTE : ALIANCA PELO BRASIL - NACIONAL
ADVOGADO

: ELAINE YUMI SUZUKI (48362/PR)

Destinatário

: TERCEIROS INTERESSADOS

JUSTIÇA ELEITORAL
132ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ PR
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO (12560) Nº 060011428.2020.6.16.0132 / 132ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ PR
REQUERENTE: ALIANCA PELO BRASIL - NACIONAL
Advogado do(a) REQUERENTE: ELAINE YUMI SUZUKI - PR48362
EDITAL Nº 030/2020
(prazo de 05 dias)
De ordem da Excelentíssima Senhora ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA ZIMATH, Meritíssima Juíza
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De ordem da Excelentíssima Senhora ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA ZIMATH, Meritíssima Juíza
da 132ª Zona Eleitoral de São João do Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem
interessar possa que, na forma do art. 14 da Resolução TSE nº 23.571/2018, em 17/10/2020 foram
apresentadas em meio eletrônico neste Juízo Eleitoral, fichas individuais de apoiamento à
formação do Partido ALIANÇA - Aliança pelo Brasil (Lotes PR01320000001, PR01320000005,
PR01320000002, PR01320000003, PR01320000004), que se encontram disponíveís em meio
digital, nos autos de PJE n. 0600113-43.2020.6.16.0132 e 0600114-28.2020.6.16.0132, para
consulta por qualquer interessado.
Referidas fichas de apoiamento poderão ser impugnadas por qualquer interessado, em petição
fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias da publicação deste documento, sendo que, eventuais
manifestações contrárias deverão ser apresentadas diretamente a este Juízo, relatando fatos
devidamente comprovados (art. 15, da Resolução TSE nº 23.571/2018).
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância,
expediu-se o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná.
Dado e passado nesta cidade de São João do Ivaí/PR, aos 20 dias do mês de novembro de 2020.
JULIANO JUNIOR SILVÉRIO
Chefe de Cartório da 132ª Zona Eleitoral
(autorizado Portaria 04/2020)

137ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO(12560) Nº
0600508-20.2020.6.16.0137
PROCESSO
RELATOR
FISCAL DA
LEI

: 0600508-20.2020.6.16.0137 LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE
PARTIDO POLÍTICO (MARINGÁ - PR)
: 137ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

REQUERENTE : ALIANCA PELO BRASIL - NACIONAL
ADVOGADO

: ELAINE YUMI SUZUKI (48362/PR)

JUSTIÇA ELEITORAL
137ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO (12560) Nº 060050820.2020.6.16.0137 / 137ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
REQUERENTE: ALIANCA PELO BRASIL - NACIONAL
Advogado do(a) REQUERENTE: ELAINE YUMI SUZUKI - PR48362
DESPACHO
Trata-se de requerimento formulado por ALIANÇA PELO BRASIL, partido político em formação,
solicitando a conferência de assinaturas de eleitores pertencentes a esta 137ª Zona Eleitoral.

Considerando o contido na Resolução TSE 23.571/18 e no Ofício-circular 17/2020 da Presidência
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (DJE/TRE-PR). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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Considerando o contido na Resolução TSE 23.571/18 e no Ofício-circular 17/2020 da Presidência
do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, as vias originais das fichas de apoiamento devem ser
apresentadas no Cartório para arquivamento.
Assim, intime-se o requerente para apresente em cartório as listas e fichas originais,
acompanhados do requerimento gerado pelo sistema, conforme artigo 14, caput da Resolução
TSE 23.571/18, em atenção à finalidade prevista no § 3º do mesmo artigo.
Considerando a suspensão atual do atendimento presencial (artigo 2º, da Portaria n° 238/2020TRE/PR), faculto ao requerente que a apresentação das listas e fichas de apoiamento se deem tão
logo seja retomado o atendimento presencial no cartório eleitoral ou, querendo, faça a remessa
pelos correios, com declaração de conteúdo, para o endereço deste Juízo, ou, ainda, mediante
entrega física dos documentos no cartório com agendamento prévio.
Recebidas as vias originais, determino com fundamento na Res. TSE nº 23.571/2018, a publicação
no DJE e no Fórum eleitoral dos dados constantes nas listas/fichas individuais, para impugnação
com prazo de 05 (cinco) dias.
Não havendo impugnações, proceda-se à validação da(s) lista(s)/ficha(s) de apoiamento no prazo
de 15 (quinze) dias, nos termos da Resolução TSE 23.571/2018, no sistema SAPF.
Havendo fichas com assinaturas reconhecidas em Cartório, validem-se as assinaturas.
Diligências necessárias, oportunamente, arquivem-se.
Maringá, data e horário de inserção no sistema.
(assinado eletronicamente)
BELCHIOR SOARES DA SILVA
Juiz Eleitoral da 137ZE/PR

139ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS
APURAÇÃO DE ELEIÇÃO(11530) Nº 0600604-16.2020.6.16.0014
PROCESSO
RELATOR

: 0600604-16.2020.6.16.0014 APURAÇÃO DE ELEIÇÃO (PONTA GROSSA PR)
: 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
REQUERIDO

: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR

REQUERENTE : AVANTE - Comissão Provisória Municipal - Ponta Grossa/PR
ADVOGADO

: CESAR ANTONIO GASPARETTO (38662/PR)

REQUERENTE : CESAR ANTONIO GASPARETTO
ADVOGADO

: CESAR ANTONIO GASPARETTO (38662/PR)

JUSTIÇA ELEITORAL
139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
APURAÇÃO DE ELEIÇÃO (11530) Nº 0600604-16.2020.6.16.0014 / 139ª ZONA ELEITORAL DE
PONTA GROSSA PR
REQUERENTE: CESAR ANTONIO GASPARETTO
Advogado do(a) REQUERENTE: CESAR ANTONIO GASPARETTO - PR38662
REQUERIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
SENTENÇA
1. Cartório: promova a inclusão de PARTIDO AVANTE no polo ativo do feito.
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1. Cartório: promova a inclusão de PARTIDO AVANTE no polo ativo do feito.
2. Trata-se de pedido de recontagem de votos do primeiro turno das eleições, formulado por
CÉSAR ANTÔNIO GASPARETO, que concorreu como candidato a vereador nas eleições 2020,
solicitando providências em relação às Eleições Municipais realizadas no último dia 15 de outubro
de 2020, com base nos seguintes fundamentos:
Vários candidatos foram surpreendidos ao final do pleito pela votação inexpressiva,
considerando que "a grande maioria dos eleitores dos até então candidatos terem vínculo direto
com o eleitor por aplicativo WhatsApp, passamos a receber feedbacks (o eleitor fotografando e
mostrando o título e informando, geralmente no seguinte sentido: 'em tal seção e urna está lá o
meu voto para você)'";
Houve três apagões durante as apurações de forma intercalada, o que resultou em abstenção
de 55.147 eleitores, a qual é considerada pelo Requerente como "absurda";
O TSE confirmou a existência de ataque cibernético no dia da eleição, o que poderia ter
ocasionado o não cômputo de votos válidos;
Durante a votação foram colhidas apenas as assinaturas dos eleitores, sem a confirmação
biométrica;
Vários candidatos não receberam sequer votos dos familiares;
Há divergências entre os interesses dos candidatos e da direção do partido.
O pedido veio acompanhado dos seguintes documentos:
a) parecer jurídico do Partido Verde (ID 40580832), pela ausência de elementos a justificar a
recontagem de votos;
b) rol de testemunhas que poderiam se manifestar sobre "o fato alegado da urna do Bairro São
Francisco" (ID 40580835);
c) pedido de recontagem por parte de quatorze signatários, não identificados no documento, do
PARTIDO AVANTE (ID 40580837);
Este é o breve relato.
O pedido é tempestivo, considerando que o Relatório Resultado da Totalização foi emitido em 15
de novembro de 2020, sendo que eventual reclamação poderia ser apresentada no prazo de dois
dias após o tríduo legal para exame do resultado (Resolução TSE 23611/2019, artigo 203, §2º).
Contudo, o pedido merece indeferimento liminar.
Primeiro: o pedido parte de argumentações absolutamente genéricas, não sendo apontado
especificamente em qual seção eleitoral (ou em quais seções eleitorais) teria ocorrido qualquer
irregularidade que justificasse a adoção de providências, consistente em recontagem de votos.
Não se trouxe nenhuma ata de seção, tampouco se impugnou, especificamente, qualquer
informação contida no Relatório de Apuração.
Segundo: o Requerente não trouxe o registro de nenhuma ocorrência ou registro, por parte de
fiscais de partido ou delegados, seja das seções eleitorais, ou das Juntas Apuradoras, a respeito
de qualquer intercorrência que pudesse comprometer a lisura do processo de votação. Em relação
à Junta Presidente totalizadora, nada de anormal foi reportado.
Terceiro: sem considerar a aparente violação do direito ao sigilo do voto ou, quando menos, à ética
que se esperaria dos candidatos quanto ao respeito ao sigilo do voto alheio, além de não haver
prova, mostra-se teratológico que todo um processo eleitoral, baseado em procedimentos seguros
e auditados, venha a ser integralmente revisto porque em grupos de WhatsApp (!) houve a
confirmação de votos a determinados candidatos, ou porque o candidato (ou candidatos novamente, a argumentação é genérica) não receberam a votação sequer de parentes - fato que,

para o candidato que eventualmente recebe apenas o próprio voto, é constrangedor, mas não
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para o candidato que eventualmente recebe apenas o próprio voto, é constrangedor, mas não
justifica, justamente em razão do sigilo do voto garantido pela Constituição Federal, a recontagem
de votos de toda uma eleição.
Quarto: o Requerente não conta sequer com o respaldo do seu próprio partido para a formulação
do pedido de recontagem, conforme parecer jurídico do ID 40580832, o qual deixa claro que a
questão se restringe a mero inconformismo do candidato com o resultado.
Quinto: pela URL informada pelo Requerente[1] nada - absolutamente nada - consta sobre três
apagões que teriam comprometido os trabalhos eleitorais. A título de argumentação, ainda que
tivesse havido "apagões", cada urna eletrônica possui uma bateria com duração de até treze horas
[2], sendo que a falta temporária de energia elétrica não comprometeria o resultado da votação.
Sexto: a abstenção expressiva de eleitores não foi exclusiva do Município de Ponta Grossa, mas
em todo o país, sendo previsível e esperada em razão da pandemia da Covid-19. Conforme
matéria do site UOL, o número de abstenção nestas eleições municipais no País foi o mais alto em
vinte anos[3]. Logo, o Município de Ponta Grossa não se mostra como um ponto fora da curva a
justificar a recontagem de votos.
Sétimo: a Presidência do TSE já esclareceu que as tentativas de ataques cibernéticos existentes
no dia 15.11.20200 não interferiram no resultado das urnas eletrônicas e na transmissão de dados
[4]. Ainda, consta que a invasão a banco de dados (ou seja: sem qualquer relação com a
totalização e transmissão do resultado da votação) teria ocorrido muito antes, em 1º de setembro
de 2020, mas apenas divulgada na data da eleição para gerar maior impacto e descrédito ao
processo eleitoral[5].
Oitavo: a confirmação biométrica, como amplamente divulgado pelo TSE, foi excepcionalmente
dispensada nas Eleições 2020 por questões sanitárias. Contudo, a identificação do eleitor se deu
mediante apresentação de documento oficial com foto.
Nono: arroladas testemunhas no ID 40580835 que poderiam se manifestar sobre "o fato alegado
da urna do Bairro São Francisco", não sendo indicado (a) o fato e (b) a seção eleitoral, bem como
estando qualquer questão preclusa, pois não levantada junto à respectiva Junta Eleitoral.
Por fim, não obstante o artigo 88 da Lei 9.504/1997 preveja a recontagem de votos, tem-se que o
inciso I e o inciso II, primeira parte, são inaplicáveis em relação à urna eletrônica. Por outro lado, o
Requerente não apontou qualquer discrepância quanto aos totais de votos nulos, brancos ou
válidos destoantes da média geral das demais Seções do mesmo Município, Zona Eleitoral.
Por todo o exposto, indefiro liminarmente o pedido de recontagem de votos, com base no artigo
485, I c/c artigo 330 III do CPC.
P. R. II. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Dê-se ciência, por e-mail, às demais Zonas Eleitorais.
Transitada em julgado, arquivem-se.
Ponta Grossa, data e horário de inserção do arquivo no sistema.
Daniela Flávia Miranda
Juíza Eleitoral
[1] https://g1.globo.com/pr/campos-gerais-sul/eleicoes/2020/resultado-das-apuracoes/ponta-grossa.
ghtml
[2]

https://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/urna_eletronica/livreto-urna-programa-

educativo_web.pdf
[3]

https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2020/11/16/numero-de-abstencao-nas-eleicoes-municipais-

foi-o-mais-alto-em-20-anos.htm
[4]

https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Novembro/tentativas-de-ataques-de-hackers-

ao-sistema-do-tse-nao-afetaram-resultados-das-eleicoes-afirma-barroso
[5] https://oglobo.globo.com/brasil/ataque-hacker-roubou-dados-de-2020-do-tse-1-24755020
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[5] https://oglobo.globo.com/brasil/ataque-hacker-roubou-dados-de-2020-do-tse-1-24755020

151ª ZONA ELEITORAL
ATOS DO JUIZ ELEITORAL
EDITAL Nº 104/2020
EDITAL Nº 104/2020
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020
O(A) Exmo(a) Sr(a) Dr(a) MARCIO TRINDADE DANTAS, Juiz(Juíza) da 151ª Zona Eleitoral, SÃO
JOÃO/PR , por força da Lei nº 9.504/97.
FAZ SABER a todos os que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, aos Srs.
Eleitores, Candidatos, Fiscais e Delegados de Partidos Políticos, e aos demais interessados, foram
nomeados abaixo relacionados, com os respectivos números dos títulos e funções que
desempenharão no pleito: ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020 - primeiro turno e segundo turno, se
houver.
GISLENE MARIA NUERNBERG DALMOLIN 076598300663 AUXILIAR DE SERVIÇOS
ELEITORAIS
ALCEU GUCKERT 050656340612 AUXILIAR DE TRANSPORTE
Os motivos justos para recusa que tiverem os nomeados - da livre apreciação do Juiz - somente
poderão ser alegados até 5 (cinco) dias contados da nomeação, salvo se sobrevindos depois
desse prazo. Por outro lado, o nomeado que não comparecer ao local, em dia e hora determinados
para a realização do pleito, sem justa causa apresentada até 30 (trinta) dias após, incorrerá nas
sanções previstas na legislação eleitoral. E, para amplo conhecimento de todos os interessados,
especialmente aos eleitores pertencentes à 151ª Zona Eleitoral SÃO JOÃO/PR, foi publicado o
presente edital no jornal oficial, onde houver, e, não havendo, em Cartório, contendo as
nomeações feitas, ficando os nomeados intimados a comparecerem no dia,hora e lugares
designados.
O referido é verdade. Lavrado no Cartório da 151ª Zona Eleitoral/PR.
Eu MARCIO TRINDADE DANTAS Juiz(Juíza) da 151ª Zona Eleitoral, assino.
SÃO JOÃO, 18 de novembro de 2020
MARCIO TRINDADE DANTAS
Juiz da 151ª Zona Eleitoral

EDITAL N° 103/2020
EDITAL Nº 103/2020
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020
O(A) Exmo(a) Sr(a) Dr(a) MARCIO TRINDADE DANTAS, Juiz(Juíza) da 151ª Zona Eleitoral, SÃO
JOÃO/PR , por força da Lei 9.504/97.
FAZ SABER a todos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, aos Srs. Eleitores,
Fiscais e Delegados de Partidos Políticos, e aos demais interessados, que, nos termos do Art. 120
do Código Eleitoral(Lei nº 4.737/65), tendo sido processadas mudanças na sua composição,
passam as abaixo relacionadas mesas ou funções eleitorais especiais, correspondentes ao
mencionado Juízo, a ser integradas pelos substitutos abaixo discriminados no pleito: ELEIÇÕES
MUNICIPAIS 2020 - primeiro turno e segundo turno, se houver.
Município: 78719 - SÃO JOÃO
Local de Votação: 1015 - ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO
Seçao: 98 Substituído Substituto
Função Eleitoral Inscrição Nome Inscrição Nome
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Função Eleitoral Inscrição Nome Inscrição Nome
PRESIDENTE DE MRV 084422840604 EDINEIA FATIMA VICENTE
HUBNER
059772350620 SANDRA REGINA MENEGAT DE
FRANÇA
1º MESÁRIO - MRV 059772350620 SANDRA REGINA MENEGAT DE
FRANÇA
059779080604 IRIO CANAN
Município: 78816 - SÃO JORGE D'OESTE
Local de Votação: 1031 - COLÉGIO ESTADUAL PADRE JOSÉ DE ANCHIETA
Seçao: 145 Substituído Substituto
Função Eleitoral Inscrição Nome Inscrição Nome
1º SECRETÁRIO - MRV 107119720620 EDUARDO MATEUS
PASQUALOTTO
109869370604 ANA LUIZA CARON
Local de Votação: 1104 - ESCOLA ESTADUAL DOUTOR ANTONIO PARANHOS (MUNICIPAL
JORGE GUIMARÃES)
Seçao: 161 Substituído Substituto
Função Eleitoral Inscrição Nome Inscrição Nome
1º MESÁRIO - MRV 107119740698 ANDERSON CARLOS LOCATELLI 107120540620 BRUNA
POLIANA TERRES
QUINTINO
2º MESÁRIO - MRV 107120540620 BRUNA POLIANA TERRES
QUINTINO
109870860671 SUELI MARIA DACOREGIO
Função Especial Substituído Substituto
Função Eleitoral Inscrição Nome Inscrição Nome
AUXILIAR DE SERVIÇOS
ELEITORAIS
111484320647 GUSTAVO BAVARESCO 111483670604 GENILTO SIQUEIRA DUARTE
Local de Trabalho: CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, situado à
LINHA QUEIXO DA ANTA
AUXILIAR DE SERVIÇOS
ELEITORAIS
056730050655 ROSANE MARIA DEON
BORDIGNON
100150160604 LUANA THAIS ANTUNES
AUXILIAR DE SERVIÇOS
ELEITORAIS
065712800639 LOURDES MARIA RUVIARO ALVES 077515310655 LUCIMARA CARNIEL
Local de Trabalho: ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA LAPA, situado à AV. PARANÁ,
416
Função Especial Substituído Substituto
Função Eleitoral Inscrição Nome Inscrição Nome
AUXILIAR DE SERVIÇOS
ELEITORAIS
016001861996 EVELINE FARIA DOS SANTOS 077718180663 MARILANGE BAZZI
Local de Trabalho: ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DE ANCHIETA, situado à AV. XV DE NOVEMBRO
O referido é verdade. Lavrado no Cartório Eleitoral da 151ª Zona.
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Local de Trabalho: ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DE ANCHIETA, situado à AV. XV DE NOVEMBRO
O referido é verdade. Lavrado no Cartório Eleitoral da 151ª Zona.
Eu MARCIO TRINDADE DANTAS Juiz(a) da 151ª Zona Eleitoral/PR.
SÃO JOÃO, 18 de novembro de 2020
MARCIO TRINDADE DANTAS
Juiz da 151ª Zona Eleitoral/PR

157ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS
PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600342-55.2020.6.00.0000
PROCESSO

: 0600342-55.2020.6.00.0000 PETIÇÃO CÍVEL (LONDRINA - PR)

RELATOR

: 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

RESPONSÁVEL : HERCULES AUGUSTO CHIARARIA
ADVOGADO

: RICARDO KELTER DAHER (47640/PR)

RESPONSÁVEL : LILIAN NAEMI IMADA ZANDRINI
ADVOGADO

: RICARDO KELTER DAHER (47640/PR)

RESPONSÁVEL : MARIO HITOSHI NETO TAKAHASHI
ADVOGADO

: RICARDO KELTER DAHER (47640/PR)

RESPONSÁVEL : PARTIDO VERDE - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE LONDRINA
ADVOGADO

: RICARDO KELTER DAHER (47640/PR)

JUSTIÇA ELEITORAL
157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600342-55.2020.6.00.0000 / 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA
PR
RESPONSÁVEL: PARTIDO VERDE - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE LONDRINA,
HERCULES AUGUSTO CHIARARIA, MARIO HITOSHI NETO TAKAHASHI, LILIAN NAEMI IMADA
ZANDRINI
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: RICARDO KELTER DAHER - PR47640-A
DECISÃO
R.H.
Defiro o pedido de concessão de prazo adicional (ID 38225164), para cumprimento das diligências
faltantes, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
Intimem-se.
Londrina, datado e assinado digitalmente.
CRISTIANE TEREZA WILLY FERRARI
JUÍZA DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA/PR

160ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL(11527) Nº 060053531.2020.6.16.0160
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: 0600535-31.2020.6.16.0160 AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (PINHÃO - PR)
: 160ª ZONA ELEITORAL DE PINHÃO PR

REPRESENTANTE : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
REPRESENTADO : BERALDO NUNES DO AMARAL
ADVOGADO

: VERA DIANA TOMACHESKI (42415/PR)

REPRESENTADO : ELEICAO 2020 ODIR ANTONIO GOTARDO PREFEITO
ADVOGADO

: VERA DIANA TOMACHESKI (42415/PR)

REPRESENTADO : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PINHAO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO
REPRESENTADO

: VERA DIANA TOMACHESKI (42415/PR)
: UNIDOS NOVAMENTE E O PINHÃO SEGUINDO EM FRENTE 13-PT / 65PC do B / 15-MDB

ADVOGADO

: VERA DIANA TOMACHESKI (42415/PR)

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

JUSTIÇA ELEITORAL
160ª ZONA ELEITORAL DE PINHÃO PR
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) Nº 0600535-31.2020.6.16.0160 / 160ª
ZONA ELEITORAL DE PINHÃO PR
REPRESENTANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
REPRESENTADO: ELEICAO 2020 ODIR ANTONIO GOTARDO PREFEITO, PARTIDO DOS
TRABALHADORES - PINHAO - PR - MUNICIPAL, UNIDOS NOVAMENTE E O PINHÃO
SEGUINDO EM FRENTE 13-PT / 65-PC DO B / 15-MDB, BERALDO NUNES DO AMARAL
Advogado do(a) REPRESENTADO: VERA DIANA TOMACHESKI - PR42415
Advogado do(a) REPRESENTADO: VERA DIANA TOMACHESKI - PR42415
Advogado do(a) REPRESENTADO: VERA DIANA TOMACHESKI - PR42415
Advogado do(a) REPRESENTADO: VERA DIANA TOMACHESKI - PR42415
DESPACHO
1. Não tendo as partes apresentado rol de testemunhas ou requerido prova testemunhal, deixo de
marcar prazo para inquirição de testemunhas e passo ao julgamento antecipado da lide,
encerrando o prazo para dilação probatória.
2. Intimem-se as partes para que apresentem alegações finais no prazo comum de 2 (dois) dias,
de acordo com o inciso X, do artigo 22 da Lei Complementar nº64/1990.
3. Diligências necessárias.
Pinhão, assinado e datado digitalmente.
Gabriel Leão de Oliveira
Juiz Eleitoral

ATOS DO JUIZ ELEITORAL
SENTENÇA AUTOS DE PC 20-79.2019.6.16.0160
Autos nº0020-79.2019.6.16.0160 de prestação de contas
Classe: Prestação de Contas anual de Partido Político - exercício 2018
Requerente: Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) do município de
Pinhão/PR
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Presidente: Divonsir José Machado
Tesoureiro: Nestor de Oliveira
Advogado: Francisco Carlos Caldas - OAB/PR 8398
Juiz: Gabriel Leão de Oliveira
Município: Pinhão
Vistos.
Trata-se da prestação de contas apresentada pelo MDB - Movimento Democrático Brasileiro (fls.
02/57).
Publicados no Diário da Justiça Eletrônico os documentos do Balanço Patrimonial e Demonstração
de Resultado do partido, nos termos do artigo 31, §1º, da Resolução nº 23.546/2017 (fls. 59/61); e
publicado edital para eventual impugnação pelo Ministério Público ou qualquer partido político, nos
moldes do §3º do artigo 31 da Resolução nº 23.546/2017 (fls. 64/66), decorreu o prazo legalmente
constituído sem qualquer impugnação dos interessados, sendo entregues os autos ao responsável
técnico para realização do exame preliminar previsto no artigo 34 da Resolução em comento (fl.
67).
Realizado o relatório de exame preliminar, sendo verificada a ausência das peças e documentos
constantes do artigo 29, §1º, II a XXII, da Resolução nº 23.464/2015 (fls. 68/70), sendo intimado o
partido para complementação e regularização da documentação no prazo de 20 (vinte) dias (fl.
71), tendo transcorrido o prazo sem manifestação do partido (fl. 73).
Pelo Juízo, entendeu-se que embora incompleta, a documentação apresentada continha os
elementos mínimos aptos a viabilizar o conhecimento quanto à movimentação financeira da
agremiação, autorizando o prosseguimento do exame das contas, com fundamento no artigo 34,
§4º, II, da Resolução nº 23.546/2017, determinando o envio das contas para análise pela unidade
técnica (fl. 74).
O partido apresentou novos documentos (fls. 76/106).
Elaborado relatório de análise técnica indicando, em resumo, que a prestação de contas foi
entregue em 27/05/2019, em desacordo com o estabelecido pelo artigo 32 da Lei nº 9.096/1995;
que o partido deixou de apresentar o parecer da comissão provisória sobre as respectivas contas;
que o partido juntou extratos bancários da conta corrente nº 0030812-9 em Cooperativa de
Crédito, e conta corrente nº 0026229-3 no Banco do Brasil, que aparentemente se tratavam da
mesma conta bancária, mas no sistema SPCA não aparecia a conta acima elencada nos extratos
bancários; que dos extratos juntados às fls. 40/50 verificou-se a existência de créditos mensais
nos valores de R$ 1.063,83 referentes a 31/01/2018, 28/02/2018 e 27/03/2018, todos com
indicação de número de documentos como PREFEITURA, dentre outros; que no extrato bancário
do Demonstrativo Contribuições Recebidas não aparecem as contribuições realizadas mediante
depósito pelos filiados, com indicação do CPF, havendo apenas um relatório mensal de todas as
contribuições recebidas no mês, em contradição ao artigo 7º e seguintes da Resolução nº 23.464
/2015; concluindo que o partido deixou de apresentar extrato bancário contendo todas as
contribuições/doações recebidas, com a identificação do CPF do doador/contribuinte, e não juntou
qualquer recibo de doação emitido, de modo que inviabilizada a emissão de parecer conclusivo,
devendo ser intimado o prestador para sanar ou esclarecer as irregularidades apontadas, em
conformidade com o comando do artigo 35, §3º, I, da Resolução 23.546/2017 (fls. 107/109).
Determinada a intimação do partido para esclarecimentos das irregularidades apresentadas no
prazo de 30 (trinta) dias (fl. 110); publicado no DJe (fl. 111).
Manifestou-se o Partido do Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Pinhão afirmando que
tem a tradição de receber doação de filiados que eventualmente ocupem cargos comissionados
em função do processo eleitoral, tendo os filiados do partido autorizado o Poder Público Municipal
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de descontar dos subsídios dos comissionados, conforme as autorizações juntadas aos autos nos
documentos 01/11, de modo que de mês a mês o Município de Pinhão fazia a retenção dos
valores e depósitos mensais na conta nº 0030812-9 da Cooperativa de Crédito, tendo como conta
espelho a de nº 0026229-3 do Banco do Brasil; que o resumo das contribuições e depósitos
efetivados pelo Município no ano de 2018 foram de R$ 12.815,10, conforme os Demonstrativos de
Contribuições em que constam nome, CPF e título de eleitor dos filiados contribuintes; que foram c
onstatadas falhas de registros contábeis, que geraram divergência entre os valores descontados
de vencimento junto ao Poder Público Municipal, oportunidade em que apresentaram novo e
retificado Demonstrativo de Contribuições Recebidas no ano de 2018 e do exercício de 2019, com
os valores corretos do que cada um contribuiu; que além dos contribuintes houve depósitos de
outros doadores no montante de R$ 1.062,00, os quais não foram realizados na forma do artigo 7º
e seguintes da Resolução nº 23.546/2017, por desconhecimento e desorganização do Partido.
Requereu a aprovação das contas e o consequente registro no Sistema de Informações de Cotas
Partidárias Eleitorais (SICO), bem como a concessão de novo prazo se constatada eventual
pendência ou obscuridade. Juntou documentos (fls. 119/153).
Em prosseguimento à análise técnica das contas apresentadas, conclui-se que os valores totais
das despesas das notas declaradas batem com a contabilidade do partido, bem como a soma de
todos os débitos registrados no extrato bancário apresentado, no entanto, as despesas declaradas
não são compatíveis com os débitos/saídas individualmente registradas no extrato bancário do
partido, pugnando pela conversão do feito em diligência para justificação do partido (fls. 154/155);
o que foi deferido pelo Juízo (fl. 156); sendo publicada a intimação no DJe (fl. 157).
O partido indicou que houve a emissão de 04 (quatro) cheques e 05 (cinco) despesas no montante
de R$ 2.900,00, em que por desconhecimento operacional não foi emitido um cheque específico
para cada despesa, mas sim 04 (quatro) cheques de R$ 2.900,00, com saques efetivados e pagos
em dinheiro no montante de R$ 1.050,00 para a empresa Bernardim & Silvestre Ltda, R$ 200,00
para Joelma da Silva MEI, R$ 973,71 para GNS Alimentos - Supermercado, R$ 326,29 para o
Jornal Fatos do Iguaçu, e R$ 350,00 para J. C. Souza, com juntada de relatório em anexo.
Reiterou o requerimento de aprovação das contas (fls. 159/162).
No relatório de análise técnica, afirmou-se que o partido juntou uma lista de filiados que exercem
cargos de confiança na Prefeitura Municipal e autorizaram o desconto automático de 3% (três por
cento) do subsídio mensal que era repassado para a conta do partido. Requereu nova intimação
do partido para informar o cargo ocupado por cada um dos contribuintes; a comprovação de
filiação ao partido desde o início da contribuição financeira; e eventual acordo/convênio que o
partido tenha firmado com a Prefeitura Municipal para efetivar os repasses diretamente à conta
partidária (fl. 163); o que foi deferido pelo Juízo (mov. 164); e publicado no DJe (fl. 165).
O partido juntou aos autos cópia dos decretos das 11 (onze) nomeações e cargos de cada
contribuinte indicado, as autorizações para o desconto e as certidões de filiação dos respectivos
contribuintes, bem como indicou a inexistência de convênio, vez que a prática de descontos
mediante autorizações escritas ocorre desde o ano de 1997 (fls. 167/218).
Determinada a vista dos autos ao Ministério Público (fl. 219), apresentou parecer indicando a
desaprovação das contas, vez que as irregularidades apontadas representam vícios graves e
insanáveis que contrariam a Lei nº 9.096/1995, bem como a Resolução nº 23.546/2017, e violam a
transparência e lisura da prestação de contas, dificultando o efetivo controle da Justiça Eleitoral
acerca da licitude da movimentação dos recursos, além de indicar a forma irregular e sem a
devida justificativa ou regularização posterior. Requereu a desaprovação das contas em exame
(fls. 220/222).
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Intimado o órgão partidário para oferecer defesa (fl. 223), devidamente publicado no DJe (fl. 224),
manifestou-se e juntou documentos (fls. 228/233).
Pelo Juízo, restou indeferida a produção de prova testemunhal, vez que as provas documentais se
mostraram suficientes; determinado ao Cartório eleitoral que juntasse aos autos o espelho da
situação de filiação partidária dos filiados indicados nas fichas nos sistemas pertinentes, e
ajuntada de eventual histórico de pedidos de desfiliação partidária, com a posterior intimação da
defesa para apresentar alegações finais no prazo de 03 (três) dias, e ao Ministério Público para
apresentação de parecer final; com a posterior conclusão dos autos para sentença (fl. 235).
Certificado pelo Cartório a juntada do espelho da situação de filiação partidária dos eleitores às fls.
214/218; bem como a existência do pedido de desfiliação de Eronilda Pedroso dos Santos, sob nº
49.191/2019 (fls. 236/240).
Certificado o transcurso do prazo legal sem a apresentação de alegações finais pelo Partido (fl.
242).
Devidamente intimado (mov. 243), o Ministério Público reiterou o pedido de desaprovação das
contas (fls. 244/245).
Certificada a suspensão dos prazos processuais em razão da Resolução TER/PR 199/20, em
razão da pandemia do COVID-19 (fl. 246).
Ante o retorno da tramitação dos prazos processuais, nos termos da Portaria 428/2020 do TRE
/PR, vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Decido.
Cingem-se os presentes autos acerca do cumprimento do envio anual obrigatório do balanço
contábil do exercício financeiro de 2018 pelo partido à Justiça Eleitoral, nos moldes estabelecidos
pelo artigo 32, caput, do Código Eleitoral.
A obrigatoriedade de prestar contas é anualmente exigida dos partidos políticos e encontra
disciplina na Lei nº 9.096/1995.
Primeiramente, no que tange ao prazo de entrega da prestação de contas em análise, uma vez
que se trata do exercício de 2018, vigia à época o prazo limite de 30 de abril do ano seguinte.
Com a nova redação dada pela Lei nº 13.877/2019, passou a vigorar o prazo limite de 30 de junho
do ano seguinte, cuja alteração promovida é aplicável a todos os processos de prestação de
contas dos partidos que não tenham transitado em julgado em todas as instâncias.
Ocorre que tendo a promulgação da referida lei ocorrido em 13/12/2019, quando da apresentação
desta prestação de contas, vencido estava o prazo limite de 30/abril.
Entretanto, a apresentação intempestiva da prestação de contas é considerada falha meramente
formal, que não compromete a análise das contas. Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA PARTIDO POLÍTICO - COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL. PARTIDO DA REPÚBLICA AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS DE TODO PERÍODO. IRREGULARIDADE QUE NÃO
IMPORTA NO JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. JUNTADA DOS
DOCUMENTOS COM OS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SANEAMENTO DA
INCONFORMIDADE - INTEMPESTIVIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E DA
JUNTADA DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO NAS
CONTAS BANCÁRIAS - INCONFORMIDADES QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS
CONTAS. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS - RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO 1. A ausência dos extratos bancários de todo o período em análise constitui-se em
irregularidade apta a ensejar a desaprovação das contas, e não o julgamento como não prestadas.
2. A juntada de novos documentos, em sede de embargos de declaração vem sendo admitida por
este colegiado, vez que propiciam melhor análise das contas eleitorais, atendendo ao interesse
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público de fiscalizar o financiamento e aplicação dos recursos das campanhas. Precedentes. 3.
Documentação apresentada ao juízo de primeiro grau que saneia a irregularidade apontada no
parecer técnico e permite a aprovação com ressalvas das contas. (TRE-PR - RE: 5053
PRUDENTÓPOLIS - PR, Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Data de Julgamento:
28/08/2019, Data de Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 02/09/2019)
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E RES. TSE
Nº 23.553/17. OMISSÃO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. INCONSISTÊNCIAS
QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A DESAPROVAÇÃO. NÃO ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE RECURSOS. APROVAÇÃO COM
RESSALVA 1. A omissão na entrega da prestação de contas parcial, bem assim a
intempestividade na entrega da prestação de contas final, consistem em irregularidades formais
que ensejam apenas a aposição de ressalva. 2. No presente caso, supera-se a irregularidade
consistente na não abertura de conta bancária específica, ante a comprovação de que não houve
recebimento/movimentação de recursos destinados a campanha eleitoral em Eleições Gerais pela
Comissão Provisória Municipal de Partido Político. 3. Contas aprovadas com ressalva. (TRE-PR RE: 8358 SÃO MIGUEL DO IGUAÇU - PR, Relator: TITO CAMPOS DE PAULA, Data de
Julgamento: 05/07/2019, Data de Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 10/07/2019)
PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
REGIONAL.INTEMPESTIVIDADE DAS CONTAS. ERROS MATERIAIS. VALOR IRRISÓRIO.
AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO ADVOGADO EM DEMONSTRATIVOS. APROVAÇÃO COM
RESSALVA. 1. A intempestividade da prestação de contas anual é falha que merece ser
ressalvada. Precedentes desta Corte. 2. Erro material no parecer da Comissão Executiva não gera
a desaprovação das contas, tendo em vista que é documento de conferência e concordância com
os demais documentos, não sendo imprescindível na prestação. 3. A ausência de assinatura
unicamente do advogado em demonstrativos apresentados pela agremiação é falha formal que
não afeta a regularidade dos documentos, o que gera a anotação de ressalva 4. A divergência
quanto à origem de valores constantes no Demonstrativo de Obrigações a Pagar (DOP) pode ser
ressalvada quanto se tratar de valor ínfimo e uma vez observados os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. 5. Meros erros formais ou materiais não comprometem a confiabilidade das
contas quando for possível sua fiscalização pela Justiça Eleitoral, nos termos do 37, § 12, da Lei
nº 9096/1995. 6. Contas aprovadas com ressalvas. (TRE-DF - PC: 9825 BRASÍLIA - DF, Relator:
ERICH ENDRILLO SANTOS SIMAS, Data de Julgamento: 26/09/2019, Data de Publicação: DJE Diário de Justiça Eletrônico do TRE-DF, Tomo 183, Data 30/09/2019, Página 02-03) Grifados.
Nestes termos, inclusive, é o que dita a Lei nº 9.096/1995:
"Art. 37. A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de devolução
da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento).
(...)
§ 11. Os órgãos partidários poderão apresentar documentos hábeis para esclarecer
questionamentos da Justiça Eleitoral ou para sanear irregularidades a qualquer tempo, enquanto
não transitada em julgado a decisão que julgar a prestação de contas.
§ 12. Erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o
conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas não acarretarão a
desaprovação das contas." Grifei.
Ante o exame preliminar, sob a disciplina do artigo 29 da Resolução nº 23.604/2019, que diz que:
"O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e deve ser composto das
informações declaradas no sistema SPCA e dos documentos juntados nos autos da prestação de
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contas.", verificou-se a ausência do documento emitido pela SPCA com a assinatura dos
responsáveis legais, no entanto, embora findo o prazo sem a apresentação da documentação
indicada, entendeu o Juízo que os demais documentos apresentados continham os elementos
mínimos à viabilização do conhecimento quanto à movimentação financeira do partido em
comento, nos moldes do artigo 34, §4º, II, da Resolução nº 23.546/2017. Vejamos:
Art. 34. Oferecida impugnação ou não, o processo de prestação de contas deve ser
preliminarmente examinado pela unidade técnica responsável pelo exame das contas partidárias
que, nesta fase, limita-se a verificar se todas as peças constantes do art. 29 foram devidamente
apresentadas.
(...)
§ 4º Findo o prazo sem que a documentação ausente tenha sido apresentada, a autoridade
judiciária pode:
(...)
II - presentes os elementos mínimos relativos aos recursos do Fundo Partidário, determinar o
prosseguimento do exame das contas para apuração do valor aplicado e verificação da origem de
recursos recebidos. Grifei.
Pois bem. No Demonstrativo de Resultado do Exercício e no Demonstrativo de Receitas e Gastos
- Exercício 2018, prestados pelo MDB - Movimento Democrático Brasileiro, indicou-se uma receita
líquida d e R$ 14.426,81 (quatorze mil quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e um centavos),
sendo R$ 13.877,10 (treze mil oitocentos e setenta e sete reais e dez centavos) oriundo de
contribuição dos filiados; e R$ 549,71 (quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e um
centavos) oriundo de aplicação financeira. E como despesas operacionais indicaram o valor de R$
2.905,08 (dois mil novecentos e cinco reais e oito centavos).
Os Demonstrativos de Obrigações a Pagar, de Recursos Distribuídos do Fundo Partidário, de
Recursos Públicos Recebidos, de Doações Financeiras Recebidas, de Doações Estimáveis
Recebidas, de Dívidas de Campanha, de Sobras de Campanha Financeira, e de Sobras de
Campanha Estimável, constaram sem movimentação.
No Demonstrativo de Contribuições Recebidas, por sua vez, constou o detalhamento das
contribuições recebidas dos filiados indicados, do período de 31/01/2018 até 28/12/2018, cujos
depósitos foram realizados no Banco do Brasil, Agência 2450-3, Conta 0030812-9.
A análise técnica realizada nos presentes autos, de início, constatou a existência de créditos
mensais identificados como "PREFEITURA" , sem a apresentação, no extrato bancário, das
contribuições/doações realizadas pelos filiados, com a identificação necessária e respectiva, bem
como dos recibos de doação, conforme determina o artigo 11 da Resolução nº 23.546/2017, uma
vez que é vedado o recebimento de recursos pelo partido sem origem identificada.
Verificou-se, portanto, em sede de parecer conclusivo, a existência de desconto mensal de 3%
(três por cento) do subsídio dos seguintes agentes políticos e ocupantes de cargos comissionados
da Prefeitura de Pinhão:
- Beraldo Nunes do Amaral (vice-prefeito), filiado desde 29/12/1995, com contribuições de janeiro
/2018 a dezembro/2018, no valor mensal de R$ 160,50, totalizando R$ 1.926,00;
- Darci Jacoski (Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente), filiado desde 01
/10/1999, com contribuições de janeiro/2018 a dezembro/2018, no valor mensal de R$ 160,50,
totalizando R$ 1.926,00;
- Maria do Belém Syroka (Secretária Municipal de Assistência Social), filiada desde 01/10/1999,
com contribuições de janeiro/2018 a dezembro/2018, no valor mensal de R$ 160,50, totalizando
R$ 1.926,00;
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- Edinei dos Santos (Assessor de Gabinete I), filiado desde 24/09/2015, com contribuições de
janeiro/2018 a dezembro/2018, no valor mensal de R$ 47,04 (três contribuições) e R$ 47,48 (nove
contribuições), totalizando R$ 568,44;
- Lidiane Madureira Nunes (Diretora do Departamento Geral de Saúde), filiada desde 29/03/2016,
com contribuições de janeiro/2018 a dezembro/2018, no valor mensal de R$ 96,43 (três
contribuições) e R$ 97,33 (nove contribuições), totalizando R$ 1.165,26;
- Eva Terezinha de Camargo (Chefe de Divisão de Transporte de Saúde), filiada desde 10/03
/2018, com contribuições de janeiro/2018 a dezembro/2018, no valor mensal de R$ 75,96 (três
contribuições) e R$ 76,68 (nove contribuições), totalizando R$ 918,00;
- Silmara Oliarski (Assessora de Gabinete I), filiada desde 10/03/2018, com contribuições de
janeiro/2018 a dezembro/2018, no valor mensal de R$ 47,04 (três contribuições) e R$ 47,48 (nove
contribuições), totalizando R$ 568,44;
- Josias Antonio Zanardini (Diretor do Departamento de Comunicação), filiado desde 28/02/2018,
com contribuições de janeiro/2018 a dezembro/2018, no valor mensal de R$ 96,43 (três
contribuições) e R$ 97,33 (nove contribuições), totalizando R$ 1.165,26;
- Madalena Zanardin (Secretária Municipal de Assistência Social), filiada desde 10/03/2018, com
contribuições de janeiro/2018 a dezembro/2018, no valor mensal de R$ 96,43 (três contribuições)
e R$ 97,33 (nove contribuições), totalizando R$ 1.165,26;
- Eronilda Pedroso dos Santos (Chefe de Divisão de Vigilância Sanitária), filiada desde 06/01
/2016, com contribuições de janeiro/2018 a dezembro/2018, no valor mensal de R$ 75,96 (três
contribuições) e R$ 76,68 (nove contribuições), totalizando R$ 918,00; e,
- Jean Henrique Costa Dellê (Chefe de Divisão Agropecuária), filiado desde 10/02/2018, com
contribuições de jan eiro/2018 a dezembro/2018, no valor mensal de R$ 47,04 (três contribuições)
e R$ 47,48 (nove contribuições), totalizando R$ 568,44.
Além disso, no parecer conclusivo emitido pela Chefe de Cartório da 160ª Zona Eleitoral, denotase que durante o exercício de 2018, objeto desta prestação de contas, o partido teve um total de
receita de R$ 14.426,81 e de despesa de R$ 2.905,08, chegando à conclusão que inexistiram
repasses de valores do fundo partidário pelos diretórios nacional e estadual do MDB, no SPCA.
No mais, no relatório Demonstrativo de Resultado foram indicadas despesas no valor total de R$
2.900,00, em consonância com as notas fiscais e recibos juntados aos autos, mas os valores
totais das despesas declaradas não coincidiram com os débitos/saídas individualmente
registrados no extrato bancário do partido, tendo o partido explicado que existiu referida
divergência porque não foram emitidos cheques individuais para cada despesa, mas sim cheques
previamente descontados para então realizar o pagamento em dinheiro das despesas realizadas,
de modo que, sendo o valor total das despesas o mesmo valor descontado da conta bancária e
tendo sido apresentadas as notas fiscais respectivas, as irregularidades constatadas não
inviabilizariam a análise das contas.
Quanto às receitas identificadas tão somente como "PREFEITURA" , que totalizaram R$
12.815,10 (doze mil oitocentos e quinze reais e dez centavos), restaram ausentes a identificação
do CPF dos doadores/contribuintes, bem como a especificação da modalidade utilizada (depósito
ou transferência), no entanto, os valores coincidiram com aqueles discriminados, no SPCA e no
SPED, como contribuições de filiados que exercem funções na Prefeitura.
Embora sustentado no parecer a possibilidade de se tratar de fonte vedada, estabelecida pelo
artigo 12 da Resolução nº 23.546/2017, observa-se que o Código Eleitoral, no artigo 31, V, permite
o recebimento de contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro de pessoas físicas,
desde que filiados ao partido político, conforme texto incluído pela Lei nº 13.488/2017. Vejamos:
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Art. 31. É vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto,
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive através de publicidade de
qualquer espécie, procedente de:
(...)
V - pessoas físicas que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, ou
cargo ou emprego público temporário, ressalvados os filiados a partido político.
Ademais, o artigo 39, §1º, da Lei nº 9.096/95, indica que as doações realizadas ao partido político
podem ser realizadas diretamente ao órgão municipal, que deve remeter à Justiça Eleitoral e aos
órgãos hierarquicamente superiores, no momento da prestação de contas, o demonstrativo do
recebimento e a respectiva destinação, acompanhado do balanço contábil.
Em consulta ao Sistema de Filiação Partidária - FILIA, embora não constasse Eronilda e Jean
Henrique como filiados atualmente, houve a indicação de que a primeira havia se filiado em 24/02
/2011 e em 05/01/2016, com tipo de registro interno e em situação regular, constando o
cancelamento somente no FILIA; e o segundo, embora não constasse a filiação no FILIA, havia
indicação de filiação em 09/02/2018, com tipo de registro interno e em situação regular.
Nos termos do artigo 19, do Código Eleitoral, sob a redação dada pela Lei nº 13.877/2019, consta
que: "Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção
municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos
eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o
número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos."
Ainda em sede do parecer conclusivo, como já mencionado, foram indicados expressamente quais
contribuintes tiveram descontos em seus subsídios.
Ocorre que a Lei dos Partidos Políticos permite doações em recursos financeiros obrigatoriamente
por cheque cruzado em nome do partido político ou por depósito bancário diretamente na conta
"Doações para Campanha" ou na conta "Outros Recursos" , conforme sua destinação, sendo
admitida a efetivação por qualquer meio de transação bancária desde que o CPF do doador
/contribuinte seja obrigatoriamente identificado (artigo 39, §3).
Assim sendo, os depósitos realizados em dinheiro sem a identificação do número do CPF no
extrato eletrônico ou em documento bancário caracteriza recurso de origem não identificada
(artigo 32, §1º, V, da Resolução nº 23.607/2019).
Por fim, no que tange a emissão de recibos de doação, o partido deveria emitir, no prazo máximo
de 03 (três) dias, contados do crédito na conta bancária no caso de recursos financeiros, para as
doações recebidas de pessoas físicas, não sendo o caso da das hipóteses de dispensa elencadas
no §2º do artigo 11 da Resolução nº 23.604/2019. Ademais, uma vez que as contribuições foram
realizadas por filiados, o comprovante de depósito bancário identificado valeria como recibo de
doação, de modo que, inexistindo referido comprovante, inexistente o recibo de doação.
Ainda, o artigo 11 da Resolução nº 23.604/2019 estabelece os critérios de emissão de recibo de
doação para os partidos. Vejamos:
Art. 11. Os órgãos partidários de qualquer esfera devem emitir, no prazo máximo de três dias
contados do crédito na conta bancária, recibo de doação para:
I - as doações recebidas de pessoas físicas;
II - as transferências financeiras ou estimáveis em dinheiro realizadas entre partidos políticos
distintos, com a identificação do doador originário;
III - as transferências financeiras ou estimáveis em dinheiro realizadas entre níveis de direção
partidária do mesmo partido político, com a identificação do doador originário;
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IV - as transferências financeiras de recursos do Fundo Partidário realizadas entre partidos
distintos ou entre níveis de direção do mesmo partido, dispensada a identificação do doador
originário. Grifei.
Ademais, constou no parecer a existência de depósito de valores diversos, em dinheiro, na conta
do partido, em desconformidade com a norma legal, justificado o ocorrido "por desconhecimento e
desorganização do partido" .
Pois bem. A Resolução nº 23.546/2017 indica que:
Art. 5º Constituem receitas dos partidos políticos:
(...)
II - doações ou contribuições de pessoas físicas destinadas à constituição de fundos próprios;
(...)
IV - doações de pessoas físicas e de outras agremiações partidárias, destinadas ao financiamento
de campanhas eleitorais e das despesas ordinárias do partido, com a identificação do doador
originário;
(...)
VI - doações estimáveis em dinheiro;
(...)
Art. 6º Os partidos políticos, em cada esfera de direção, devem abrir contas bancárias para a
movimentação financeira das receitas de acordo com a sua origem, destinando contas bancárias
específicas para movimentação dos recursos provenientes:
(...)
II - da conta "Doações para Campanha" , previstos no inciso IV do art. 5º;
III - da conta "Outros Recursos" , previstos nos incisos II, III e V do art. 5º; (...)
Art. 7º As contas bancárias somente podem receber doações ou contribuições com identificação
do respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do doador ou
contribuinte ou no CNPJ, no caso de recursos provenientes de outro partido político ou de
candidatos.
Art. 8º As doações realizadas ao partido político podem ser feitas diretamente aos órgãos de
direção nacional, estadual ou distrital, municipal e zonal, que devem remeter à Justiça Eleitoral e
aos órgãos hierarquicamente superiores do partido o demonstrativo de seu recebimento e
respectiva destinação, acompanhado do balanço contábil (Lei nº 9.096/1995, art. 39, § 1º).
§ 1º As doações em recursos financeiros devem ser, obrigatoriamente, efetuadas por cheque
cruzado em nome do partido político ou por depósito bancário diretamente na conta do partido
político (Lei nº 9.096/1995, art. 39, § 3º).
§ 2º O depósito b ancário previsto no § 1º deve ser realizado na conta "Doações para Campanha"
ou na conta "Outros Recursos" , conforme sua destinação, sendo admitida a efetivação por
qualquer meio de transação bancária no qual o CPF do doador ou contribuinte ou o CNPJ, no
caso de partidos políticos ou candidatos, seja obrigatoriamente identificado.
Considerando que o principal intuito da prestação de contas é a preservação da transparência das
transações financeiras dos partidos e, consequentemente, impedir a prática de recursos
financeiros não contabilizados e não declarados aos órgãos de fiscalização competentes, embora
o advogado representante do partido afirme que "na prestação de contas em tela, houve dois
casos de contribuição de dois ocupantes de cargo de confiança, que não constam na lista oficial
de filiados, em que por alguma falha não foram inseridos em listas abril e outubro/2018, nem nas
do ano de 2019, mas que preencheram fichas e estão filiados ao MBD", a ausência de
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identificação da doação na prestação de contas e a ausência de emissão correta dos recibos, na
forma legalmente instituída, demonstram a existência de graves e insanáveis irregularidades que
impõe a desaprovação das contas pela Justiça Eleitoral.
Dispositivo
Ante o exposto, em consonância com os pareceres do Ministério Público, assim como da unidade
técnica, tendo em vista os fundamentos acima aludidos, principalmente os termos da ResoluçãoTSE nº 23.463/2015, JULGO DESAPROVADAS as contas do Partido MDB - Movimento
Democrático Brasileiro, com fundamento no artigo 45, III, alínea "a" , da Resolução TSE nº 23.604
/2019, e, em razão disso, conforme o artigo 46, II, da Resolução TSE nº 23.604/2019 cumulado
com o caput e §3º do artigo 37 da Lei nº 9.096/95, determino a suspensão do recebimento de
cotas do Fundo Partidário pelo período de 02 (dois) meses e a devolução da importância
irregularmente destinada pelos doadores não filiados indicados no parecer conclusivo da 160ª
Zona Eleitoral, acrescida de multa de 10% (dez por cento), nos termos da norma do artigo 14,
caput, da Resolução nº 23.604/2019.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se a decisão ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral.
Transitada em julgado, efetuadas as diligências legais pertinentes, arquivem-se os autos, dandose a devida baixa.
Pinhão, 13 de novembro de 2020.
Gabriel Leão de Oliveira
Juiz Eleitoral
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REPRESENTAÇÃO ESPECIAL(12630) Nº 0600587-24.2020.6.16.0161
PROCESSO
RELATOR

: 0600587-24.2020.6.16.0161 REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (GUARATUBA
- PR)
: 161ª ZONA ELEITORAL DE GUARATUBA PR

REPRESENTANTE : ELEICAO 2020 MAURICIO LENSE PREFEITO
ADVOGADO

: EDUARDO FIGUEIREDO (86688/PR)

ADVOGADO

: LUIZ EDUARDO PECCININ (58101/PR)

ADVOGADO

: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (97632/PR)

REPRESENTANTE : ELEICAO 2020 REGINA LUCIA FERRAZ TORRES VICE-PREFEITO
ADVOGADO

: EDUARDO FIGUEIREDO (86688/PR)

ADVOGADO

: LUIZ EDUARDO PECCININ (58101/PR)

ADVOGADO

: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (97632/PR)

REPRESENTANTE

: Rumo novo com a força do povo 17-PSL / 10-REPUBLICANOS / 45-PSDB /
23-CIDADANIA

ADVOGADO

: EDUARDO FIGUEIREDO (86688/PR)

ADVOGADO

: LUIZ EDUARDO PECCININ (58101/PR)

ADVOGADO

: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (97632/PR)
: COLIGAÇÃO GUARATUBA DE CARA NOVA - 11-PP / 12-PDT / 14-PTB /
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SOLIDARIEDADE / 90-PROS
ADVOGADO

: CARLOS DANILO MACHADO DE SOUZA (78561/PR)

ADVOGADO

: ORLEY WILSON PACHECO (33776/PR)

REPRESENTADO : ORGANIZACAO GUARATUBANA DE COMUNICACOES LTDA
ADVOGADO

: CARLOS DANILO MACHADO DE SOUZA (78561/PR)

ADVOGADO

: ORLEY WILSON PACHECO (33776/PR)

REPRESENTADO : ROBERTO CORDEIRO JUSTUS
ADVOGADO

: CARLOS DANILO MACHADO DE SOUZA (78561/PR)

ADVOGADO

: ORLEY WILSON PACHECO (33776/PR)

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

JUSTIÇA ELEITORAL
161ª ZONA ELEITORAL DE GUARATUBA PR
REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (12630) Nº 0600587-24.2020.6.16.0161 / 161ª ZONA ELEITORAL
DE GUARATUBA PR
REPRESENTANTE: ELEICAO 2020 MAURICIO LENSE PREFEITO, ELEICAO 2020 REGINA
LUCIA FERRAZ TORRES VICE-PREFEITO, RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO 17-PSL /
10-REPUBLICANOS / 45-PSDB / 23-CIDADANIA
Advogados do(a) REPRESENTANTE: EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632
Advogados do(a) REPRESENTANTE: EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632
Advogados do(a) REPRESENTANTE: EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632
REPRESENTADO: ORGANIZACAO GUARATUBANA DE COMUNICACOES LTDA, ROBERTO
CORDEIRO JUSTUS, COLIGAÇÃO GUARATUBA DE CARA NOVA - 11-PP / 12-PDT / 14-PTB /
20-PSC / 22-PL / 25-DEM / 28-PRTB / 36-PTC / 40-PSB / 55-PSD / 77-SOLIDARIEDADE / 90PROS
Advogados do(a) REPRESENTADO: ORLEY WILSON PACHECO - PR33776, CARLOS DANILO
MACHADO DE SOUZA - PR78561
Advogados do(a) REPRESENTADO: ORLEY WILSON PACHECO - PR33776, CARLOS DANILO
MACHADO DE SOUZA - PR78561
Advogados do(a) REPRESENTADO: ORLEY WILSON PACHECO - PR33776, CARLOS DANILO
MACHADO DE SOUZA - PR78561
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA:
1. Relatório
Trata-se de Representação Eleitoral por Conduta Vedada e Uso Indevido dos Meios de
Comunicação com pedido Liminar proposta por MAURÍCIO LENSE, REGINA LUCIA FERRAZ
TORRES e COLIGAÇÃO RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO em face de LITORÂNEA FM
91.5, ROBERTO CORDEIRO JUSTUS, COLIGAÇÃO GUARATUBA DE CARA NOVA, na qual os
representantes aduzem que o representado Roberto, que é o atual prefeito, tem se utilizado da
máquina pública e de emissora de rádio local para se favorecer ilegalmente. Mais precisamente,
indicam que teria sido veiculada reportagem na página do Facebook da primeira requerida,

referente à visita do Secretário Estadual de Obras, que teve participação do Prefeito e que tal
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referente à visita do Secretário Estadual de Obras, que teve participação do Prefeito e que tal
notícia teria nítido caráter eleitoreiro, pois foram feitas referências à necessidade de continuidade
do governo municipal, para que fosse mantido o apoio do Governador.
Afirmam que a utilização da máquina é evidente, pois a entrevista foi gravada no local de obras
públicas e foi utilizada a rádio da família do candidato para ampla divulgação do conteúdo,
inclusive tendo a entrevista feito parte da propaganda gratuita do candidato.
Indicam que a conduta seria vedada, nos termos do artigo 73, II e IV, da Lei 9504/97, pois a obra
seria um serviço público, que está sendo utilizada em favor do candidato e, ainda, há clara
intenção de iludir o eleitorado no sentido de que a parceria com o Governo Estadual somente irá
continuar com a reeleição do atual prefeito, incidindo ainda o candidato em possível abuso de
poder político.
Ao final, pedem a aplicação da multa prevista no artigo 73, §4º, da Lei 9504/97, ao candidato e
coligação; multa do artigo 45, §2º à rádio requerida e eventual reconhecimento da prática de abuso
de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.
A liminar foi indeferida (ID 24544011).
Citados, os requeridos contestaram o feito no ID 37338041, asseverando que as reportagens
atacadas se referem à visita do Secretário de Obras do Estado, para fiscalização da aplicação de
recursos de parceira do Estado com o Município. Ainda, em relação ao conteúdo, asseveram que,
em nenhum momento há exaltação da pessoa do Prefeito, ora representado e todas as falas
remetem à importância do bom relacionamento entre os entes federativos, de forma a garantir
investimentos e apoio ao Município. Em relação à rádio representada, alega que a reportagem
demonstrou a escorreita aplicação dos recursos públicos.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela improcedência da representação (ID 40495333).
É o relatório.
Decido.
2. Fundamentação
Do julgamento do feito no estado em que se encontra
Compulsando os autos, verifico que a parte autora não pugnou pela produção de outras provas
que não as juntadas nos autos. Da mesma forma, a parte requerida.
O Ministério Público, por sua vez, não indicou interesse na produção de provas.
Desta forma, o feito será julgado com as provas existentes nos autos.
Com relação à matéria de fundo posta nos autos, as condutas dos representados devem ser
analisadas de forma separada.
Em relação ao candidato e coligação, indica a representante que teria sido infringido o artigo 73, II
e IV, da Lei n. 9504/97, que estabelecem as condutas vedadas a agentes públicos para fins de
garantia da igualdade na disputa eleitoral, a saber:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a
afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as
prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram;" (...)
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de
distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder
Público;
Para tanto, indica que na propaganda eleitoral gratuita, veiculada pelo candidato representado,
teria sido reproduzida a entrevista do Secretário Estadual, Sr. Márcio Nunes, na qual este teria
exaltado a parceria do Município com o Estado na realização de obras com recursos do Governo
Estadual e teria veiculado a continuidade da parceria à pessoa do prefeito.
Ainda, indica que os vídeos da entrevista veiculados na página da Rádio requerida (tanto no site
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Estadual e teria veiculado a continuidade da parceria à pessoa do prefeito.
Ainda, indica que os vídeos da entrevista veiculados na página da Rádio requerida (tanto no site
quanto no Facebook) teriam sido gravados em espaços públicos, obras do Município, o que seria
vedado e configuraria acesso privilegiado ao então Prefeito, que veicula as obras públicas a sua
pessoa, em clara promoção pessoal.
Em primeiro lugar, como já dito na decisão inicial, no tocante à publicação feita na página da Rádio
Litorânea (link indicado na inicial - https://www.litoranea.fm/secretario-marcio-nunes-visita-obrasem-guaratubae-enaltece-parceria-com-o-governo-do-estado ) e com relação à entrevista constante
da

página

do

Facebook

-

link

https://www.facebook.com/450314348332515/posts

/3714628471901070), verificou-se que não há qualquer referência à pessoa do atual prefeito,
segundo representado, salientando-se que, no primeiro caso, sequer aparece nas imagens
veiculadas e no segundo, aparece vagamente.
O Secretário Estadual de Obras faz referência à parceria com o Município de Guaratuba e não
personaliza qualquer conquista na pessoa do Prefeito, do que não verifico nas publicações em
questão caráter eleitoral que possa caracterizar as matérias jornalísticas como irregulares.
Não há, na sua fala, qualquer indicativo ou menção de que a parceria com o Governo Estadual
somente irá continuar se o prefeito for reeleito.
Como dito na decisão inicial, a parceria exaltada pelo Secretário Estadual é com todos os órgãos
envolvidos na Administração Pública, pois fala que: "aqui em Guaratuba nós temos o exemplo
claro disso. Governo do Estado precisa de bons companheiros, bons parceiros, e aqui o Prefeito
Roberto Justus foi um excelente parceiro e excelente companheiro", continua dizendo que "E
lembrando sempre, claro, que tem que ter apoio da Câmara dos Vereadores, Deputados
Estaduais, somando ajudando, para que possamos realmente trazer desenvolvimento e
crescimento".
De outro lado, o fato de os vídeos terem sido gravados em canteiros de obras públicas não
apresenta vedação legal.
A uma, porque, especificamente, com relação ao vídeo indicado nos autos, o local onde foi feita a
entrevista é aberto, de acesso a qualquer pessoa, inclusive aos outros candidatos, pois se trata de
um centro poliesportivo construído pela Prefeitura.
A duas porque a conduta não se subsume ao disposto na norma, que fala em "uso de bens ou
serviços".
O fato de se gravar entrevista em ambiente aberto, que tem pano de fundo a construção de um
centro poliesportivo, não parece atender ao comando legal de uso de bens ou serviços.
De mais a mais, a alegação de que "o prefeito ROBERTO JUSTUS, colocando-se em posição
privilegiada aos outros candidatos ao pleito, tem produzido diversos materiais de propaganda
eleitoral em canteiros de obras públicas, vinculando os atos da administração municipal de
Guaratuba a sua pessoa, conduta esta de uso da máquina pública fora do alcance de seus
competidores e que, portanto, claramente afeta a lisura do pleito", é dissociada de qualquer prova
produzida nos autos, já que foi juntado somente uma reportagem e não se tem notícia de outras
propagandas ou vídeos feitos neste sentido. Ainda, não há qualquer evidência de que os demais
candidatos tenham sido impedidos de gravar suas propagandas em espaços públicos.
Neste sentido:
"Eleições 2014. Agravo regimental. Recurso ordinário. Deputado federal. Representação.
Improcedência. Conduta vedada. Lei nº 9.504/97, art. 73, I. Uso de bem público para
favorecimento de candidato. Não configuração. Discurso de campanha. Campus. Instituto federal
de ensino (IFES). Autarquia federal. Área acessível ao público em geral. Desprovimento. O caso 1.
In casu, o Tribunal a quo reputou configurada a conduta prevista no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97 e
aplicou ao representado multa em patamar mínimo, no valor de R$ 5.320,00 (cinco mil, trezentos e
vinte reais), a partir do conjunto probatório, sobretudo fotos extraídas da página pessoal do
candidato mantida no Facebook, nas quais apareceu ao lado de alunos que portavam material de
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vinte reais), a partir do conjunto probatório, sobretudo fotos extraídas da página pessoal do
candidato mantida no Facebook, nas quais apareceu ao lado de alunos que portavam material de
campanha, em 15.9.2014, no pátio do Instituto Federal de Ensino (IFES), imóvel pertencente à
autarquia federal. MÉRITO 2. Com o panorama obtido a partir do caderno probatório, depreendese que o candidato não adentrou na área restrita do campus do IFES, mas permaneceu próximo
ao ginásio e ao refeitório, áreas cujo acesso é franqueado ao público em geral. 3. Tais condutas
não se amoldam ao tipo previsto no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, devido à ausência de elemento
indispensável à configuração do ilícito, qual seja, a utilização intencional do imóvel, por parte de
agente público ou dirigente da autarquia, em favor de partido, coligação ou candidato, o que afasta
a subsunção dos fatos ao tipo legal. 4. Ademais, o candidato não se valeu de sua condição de
deputado federal para acessar as dependências do Instituto, pois qualquer outro concorrente
poderia ter adotado a mesma prática, o que afasta, por completo, a violação ao bem jurídico
protegido pelo art. 73 da Lei nº 9.504/97, que consiste na igualdade de chances entre os
candidatos. Precedente. 5. O agravado poderia, quando muito, ser sancionado na condição de
beneficiário, ex vi dos §§ 5º e 8º do art. 73 da Lei nº 9.504/97, desde que particularizado o uso
intencional do bem público por ato do agente responsável, o que não ocorreu na espécie. 6.
Agravo regimental desprovido." (Ac. de 31.10.2017 no AgR-RO nº 213566, rel. Min. Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto.)
Com relação especificamente ao inciso IV, como acima dito, não houve vinculação da obra pública
à pessoa do candidato em nenhum momento, que mal aparece no vídeo veiculado no Facebook e
sequer é citado na reportagem veiculada no site oficial da rádio requerida.
Por fim, a subsunção da conduta ao inciso IV, do artigo 73, exige que efetivamente seja feita
distribuição de serviços e obras, como se vê:
ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. CONDUTA VEDADA. USO
PROMOCIONAL

DE

PROGRAMA

SOCIAL.

AUTORIZAÇÃO

LEGAL

E

EXECUÇÃO

ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO. POSSIBILIDADE. CANDIDATO À REELEIÇÃO.
CONCEPÇÃO DE GRATUIDADE DO BENEFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL MOVIDA PELA COLIGAÇÃO ADVERSÁRIA. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO
INTERNO. 1. O TRE/MT julgou parcialmente procedente representação por conduta vedada, por
considerar que o chefe do Poder Executivo estadual, candidato à reeleição no pleito de 2018, fez
uso promocional do programa Pró-Família, destinado a ações de transferência de renda, por meio
de publicação em rede social, em contrariedade ao disposto no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/1997. 2.
A decisão agravada deu provimento ao recurso especial para julgar improcedente a representação
e desconstituir a multa aplicada, ante a inexistência de contemporaneidade entre a efetiva entrega
de benesse custeada pelo Poder Público e a suposta promoção pessoal, bem como por entender
que a mera divulgação de ações de governo implementadas no decorrer da gestão constituem ato
típico de propaganda eleitoral de candidatos à reeleição. 3. Esta Corte Superior entende que, para
a configuração da conduta prevista no art. 73, IV, da Lei das Eleições, faz-se mister que a
distribuição de bens e serviços sociais custeados ou subvencionados pelo Poder Público ocorra
durante o suposto ato promocional. Precedente: REspe nº 42232-85/RN, rel. Min. Henrique Neves
da Silva, julgado em 8.9.2015, DJe de 21.10.2015. 4. No caso, extrai-se do acórdão que o vídeo e
a imagem a que faz menção o Tribunal regional apenas retratam a condição social de uma cidadã
que, no passado, foi beneficiária do programa Pró-Família. 5. Não há que se confundir o momento
da entrega do benefício social com a data da postagem das mídias que retratam a vida de uma
pessoa que já é beneficiária do programa social. 6. (...). (Recurso Especial Eleitoral nº 060039853,
Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 122,
Data 22/06/2020)
De outro lado, com relação à propaganda eleitoral gratuita, foi juntado o link https://www.facebook.
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De outro lado, com relação à propaganda eleitoral gratuita, foi juntado o link https://www.facebook.
com/RadioGuaratuba/videos/388942275567229/?vh=e&extid=0&d=n , na qual foi simplesmente
reproduzida a entrevista do Secretário Estadual, que promoveu a fiscalização de obras realizadas
pela Prefeitura com recursos do Estados.
E, no caso específico dos autos, não há conteúdo no sentido de que a pessoa do Prefeito foi o
responsável por tais obras, mas sim, o Município de Guaratuba. Da mesma forma, não se verifica a
indicada veiculação ou condicionamento de eventual parceria do Governo Estadual à reeleição do
representado, pois isso não é falado em nenhum momento na propaganda.
Com relação especificamente à rádio representada, foi imputada infringência aos artigos 45, III e IV
da Lei 9504/97.
Pelas razões acima elencadas, no entanto, não vislumbro conduta ilícita.
O inciso III referido diz ser vedado às emissoras de rádio, após o prazo para convenções, veicular
propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a
seus órgãos ou representantes.
Como acima restou assentado, tanto a divulgação da visita do Secretário no site oficial da rádio
quanto em seu perfil do Facebook não fez qualquer menção à pessoa do Prefeito representado.
Na

reportagem

do

site

(https://www.litoranea.fm/secretario-marcio-nunes-visita-obras-em-

guaratuba-e-enaltece-parceria-com-o-governo-do-estado ), o prefeito não aparece em nenhuma
imagem e seu nome sequer é citado.
Na página do Facebook (https://www.facebook.com/450314348332515/posts/3714628471901070),
a pessoa do Prefeito aparece vagamente nas imagens e a referência que é feita dá conta da
parceria do Município com o Estado, sem que haja personificação na pessoa do Prefeito.
Assim, não se verifica propaganda política, opinião favorável ou contrária a candidato.
De outro lado, também não restou configurada a vedação do inciso IV, na medida em que estamos
diante da veiculação de UMA entrevista do Secretário de Obras, falando de parceria com o
Município. Mesmo que se considerasse que a entrevista em questão teve caráter eleitoreiro, não
se pode dizer que houve tratamento privilegiado com a divulgação de UMA matéria no sítio da
emissora.
E neste ponto, não há qualquer prova de que tenham sido divulgadas mais reportagens que façam
menção ao candidato representado.
A norma contida no art. 45 da Lei das Eleições busca impedir que uma programação regular de
rádio seja convertida em palco político em favor ou desfavor de determinado candidato, o que não
é o caso dos autos.
Certo é que o artigo 45, II, Lei nº 9.504/97 não garante espaço idêntico a todos os candidatos na
mídia, mas sim tratamento proporcional à participação de cada um no cenário político.
E como acima dito, a divulgação de UMA matéria no sítio da empresa não parece infringir a lei.
Neste sentido:
"Eleições 2014. [...]. Desobrigatoriedade. Convite. Totalidade. Candidatos. Participação em
entrevista. Critérios. Precedentes. [...] II - O art. 45, IV, da Lei nº 9.504/97 não garante espaço
idêntico a todos os candidatos na mídia, mas sim tratamento proporcional à participação de cada
um no cenário político. Precedentes. III - O espaço na programação dos veículos de comunicação
deve ser conferido aos candidatos, tendo em vista a respectiva posição no cenário eleitoral, em
conformidade com o aspecto material do princípio da isonomia. IV - Atenta contra o princípio da
razoabilidade obrigar os veículos de comunicação a convidar todos os candidatos registrados e a
realizar cobertura jornalística diária, impedindo-os de exercer sua atividade em função de critérios
mercadológicos, desde que não desbordem para o privilégio. [...]" (Ac. de 11.9.2014 no R-Rp nº
103246, rel. Min. Admar Gonzaga.)
Ainda, não há qualquer prova de que o programa eleitoral gratuito do candidato tenha sido
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Ainda, não há qualquer prova de que o programa eleitoral gratuito do candidato tenha sido
produzido e editado pela Rádio requerida. Aliás, a título de informação, consultei a prestação de
contas do candidato representado e nela consta, inclusive, declaração de pagamento de valores
referentes, justamente, à produção dos programas eleitorais gratuitos a empresa própria (Autos nº
0600561-26.2020.61.16.0161).
Por fim, cabe asseverar que, na inicial, foi feita referência en passant quanto à "eventual abuso de
poder político e do uso indevido dos meios de comunicação", somente nos pedidos.
O Ministério Público nada falou sobre tal questão.
A legislação eleitoral não veicula qualquer definição do que seriam as figuras abusivas, limitandose a determinar, no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90, a abertura de procedimento para
apuração de "uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou
utilização indevida dos meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido
político" e em seu inciso XVI, que "para a configuração do ato abusivo, não será considerada a
potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias
que o caracterizam."
O abuso do poder político, de que trata o art. 22, caput, da LC 64/90, configura-se quando o agente
público, valendo-se de sua condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, compromete a
igualdade da disputa e a legitimidade do pleito em benefício de sua candidatura ou de terceiros.
Não parece ser o caso dos autos, na medida em que, como acima dito, não se verificou ilicitude na
conduta do candidato.
Com relação ao uso indevido dos meios de comunicação, este se configura, em tese, como toda a
divulgação em veículos de comunicação que extrapole não somente os limites legalmente
impostos, mas também os limites ditados pela razoabilidade.
Confira-se:
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2010. GOVERNADOR. CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO. FUNGIBILIDADE.
ABUSO DE PODER ECONÔMICO E USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. (...) 2. O abuso de poder econômico ocorre quando
determinada candidatura é impulsionada pelos meios econômicos de forma a comprometer a
igualdade da disputa eleitoral e a própria legitimidade do pleito, lá o uso indevido dos meios de
comunicação se dá no momento em que há um desequilíbrio de forças decorrente da exposição
massiva de um candidato nos meios de comunicação em detrimento de outros. 3. Na espécie, não
houve comprovação da prática dos alegados ilícitos eleitorais. 4. Recurso especial eleitoral
recebido como ordinário e não provido. (Recurso Min. FÁTIMA Especial NANCY Eleitoral
ANDRIGHI, nº 470968, Publicação: Acórdão DJE - Diário de 10/05/2012, de justiça eletrônico.
Relator (a) Tomo 115, Data 20/06/2012, Página 73) g.n.
Ademais disso, nos termos do artigo 22, XVI, da Lei Complementar n.e 64/90, é necessário que a
conduta se revista de gravidade, a ser analisada de forma qualitativa, porém dentro do contexto da
eleição.
Não me parece ser o caso dos autos, na medida em que, como acima dito, a divulgação de UMA
reportagem que faz menção indireta ao Prefeito não tem gravidade suficiente para comprometer a
normalidade e a legitimidade das eleições, nos termos exigidos pelo inciso XVI do art. 22 da LC 64
/90.
Nesta linha:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL - USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO - ABUSO DE PODER
ECONÔMICO - ABUSO DO PODER POLÍTICO - PAGAMENTO POR PARTE DA CÂMARA DE
VEREADORES

DE

VALORES

SUPERIORES

AOS

DE

MERCADO

POR

ESPAÇOS

PUBLICITÁRIOS EM BLOGS - INEXISTÊNCIA DE NEXO COM A ELEIÇÃO - IRRELEVÂNCIA
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SUPERIORES

AOS

DE

MERCADO
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POR

ESPAÇOS

PUBLICITÁRIOS EM BLOGS - INEXISTÊNCIA DE NEXO COM A ELEIÇÃO - IRRELEVÂNCIA
PARA O DIREITO ELEITORAL - TRATAMENTO PRIVILEGIADO CONFERIDO A CANDIDATO
EM PROGRAMAS DE RÁDIO - RECONHECIMENTO JUDICIAL - EXCESSO DEMONSTRADO
EM APENAS UM PROGRAMA - REFERÊNCIAS JORNALÍSTICAS EM OUTROS QUATRO
PROGRAMAS VEICULADOS DURANTE A PROPAGANDA DO SEGUNDO TURNO - AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DA AUDIÊNCIA E ALCANCE DA RÁDIO - VEICULAÇÃO DE NOTÍCIAS
ELOGIOSAS A UM CANDIDATO E CRÍTICAS A OUTRO EM BLOGS - INEXISTÊNCIA DE
DEVER DE ISENÇÃO EM PUBLICAÇÕES NA INTERNET - FALTA DE GRAVIDADE À CONDUTA
A ENSEJAR A CARACTERIZAÇÃO DO USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. Eventual ilícito administrativo em relação à contratação de espaços
publicitários pela Câmara de Vereadores, quando não demonstrado vínculo com o pleito, é
irrelevante na seara eleitoral e não configura abuso de poder político ou econômico. 2. O uso
indevido dos meios de comunicação se dá no momento em que há um desequilíbrio de forças
decorrente da exposição massiva de um candidato nos meios de comunicação em Detrimento de
outros. (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 470968, Relatora Min. Fátima Nancy Andrighi). 3. O
tratamento privilegiado conferido a candidato em um único programa de rádio ocorrido durante o
período de vedação do artigo 45 da Lei nº 9.504/97, conquanto ilegal, não tem gravidade no
contexto da eleição. 4. (...). 6. Ausência de gravidade dos fatos tratados para configurar uso
indevido dos meios de comunicação. 7. Recurso desprovido. (TRE-PR - RE: 45379 MARINGÁ PR, Relator: NICOLAU KONKEL JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/09/2017, Data de Publicação:
DJ - Diário de justiça, Data 25/09/2017)
Ademais, como acima dito, não houve sequer fundamentação adequada ou provas produzidas
pelo autor ou pelo fiscal da lei que pudessem corroborar a aplicação das sanções gravíssimas
decorrentes do artigo 22 da LC 64/90.
3. Dispositivo
Ante ao exposto, julgo improcedente a presente representação.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público.
Oportunamente, arquivem-se.
Guaratuba, datado eletronicamente.
Giovanna de Sá Rechia
Juíza Eleitoral

REPRESENTAÇÃO ESPECIAL(12630) Nº 0600587-24.2020.6.16.0161
PROCESSO
RELATOR

: 0600587-24.2020.6.16.0161 REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (GUARATUBA
- PR)
: 161ª ZONA ELEITORAL DE GUARATUBA PR

REPRESENTANTE : ELEICAO 2020 MAURICIO LENSE PREFEITO
ADVOGADO

: EDUARDO FIGUEIREDO (86688/PR)

ADVOGADO

: LUIZ EDUARDO PECCININ (58101/PR)

ADVOGADO

: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (97632/PR)

REPRESENTANTE : ELEICAO 2020 REGINA LUCIA FERRAZ TORRES VICE-PREFEITO
ADVOGADO

: EDUARDO FIGUEIREDO (86688/PR)

ADVOGADO

: LUIZ EDUARDO PECCININ (58101/PR)

ADVOGADO

: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (97632/PR)
: Rumo novo com a força do povo 17-PSL / 10-REPUBLICANOS / 45-PSDB /
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REPRESENTANTE 23-CIDADANIA
ADVOGADO

: EDUARDO FIGUEIREDO (86688/PR)

ADVOGADO

: LUIZ EDUARDO PECCININ (58101/PR)

ADVOGADO

: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (97632/PR)
: COLIGAÇÃO GUARATUBA DE CARA NOVA - 11-PP / 12-PDT / 14-PTB /

REPRESENTADO 20-PSC / 22-PL / 25-DEM / 28-PRTB / 36-PTC / 40-PSB / 55-PSD / 77SOLIDARIEDADE / 90-PROS
ADVOGADO

: CARLOS DANILO MACHADO DE SOUZA (78561/PR)

ADVOGADO

: ORLEY WILSON PACHECO (33776/PR)

REPRESENTADO : ORGANIZACAO GUARATUBANA DE COMUNICACOES LTDA
ADVOGADO

: CARLOS DANILO MACHADO DE SOUZA (78561/PR)

ADVOGADO

: ORLEY WILSON PACHECO (33776/PR)

REPRESENTADO : ROBERTO CORDEIRO JUSTUS
ADVOGADO

: CARLOS DANILO MACHADO DE SOUZA (78561/PR)

ADVOGADO

: ORLEY WILSON PACHECO (33776/PR)

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

JUSTIÇA ELEITORAL
161ª ZONA ELEITORAL DE GUARATUBA PR
REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (12630) Nº 0600587-24.2020.6.16.0161 / 161ª ZONA ELEITORAL
DE GUARATUBA PR
REPRESENTANTE: ELEICAO 2020 MAURICIO LENSE PREFEITO, ELEICAO 2020 REGINA
LUCIA FERRAZ TORRES VICE-PREFEITO, RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO 17-PSL /
10-REPUBLICANOS / 45-PSDB / 23-CIDADANIA
Advogados do(a) REPRESENTANTE: EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632
Advogados do(a) REPRESENTANTE: EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632
Advogados do(a) REPRESENTANTE: EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632
REPRESENTADO: ORGANIZACAO GUARATUBANA DE COMUNICACOES LTDA, ROBERTO
CORDEIRO JUSTUS, COLIGAÇÃO GUARATUBA DE CARA NOVA - 11-PP / 12-PDT / 14-PTB /
20-PSC / 22-PL / 25-DEM / 28-PRTB / 36-PTC / 40-PSB / 55-PSD / 77-SOLIDARIEDADE / 90PROS
Advogados do(a) REPRESENTADO: ORLEY WILSON PACHECO - PR33776, CARLOS DANILO
MACHADO DE SOUZA - PR78561
Advogados do(a) REPRESENTADO: ORLEY WILSON PACHECO - PR33776, CARLOS DANILO
MACHADO DE SOUZA - PR78561
Advogados do(a) REPRESENTADO: ORLEY WILSON PACHECO - PR33776, CARLOS DANILO
MACHADO DE SOUZA - PR78561
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA:
1. Relatório
Trata-se de Representação Eleitoral por Conduta Vedada e Uso Indevido dos Meios de
Comunicação com pedido Liminar proposta por MAURÍCIO LENSE, REGINA LUCIA FERRAZ
TORRES e COLIGAÇÃO RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO em face de LITORÂNEA FM
91.5, ROBERTO CORDEIRO JUSTUS, COLIGAÇÃO GUARATUBA DE CARA NOVA, na qual os
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91.5, ROBERTO CORDEIRO JUSTUS, COLIGAÇÃO GUARATUBA DE CARA NOVA, na qual os
representantes aduzem que o representado Roberto, que é o atual prefeito, tem se utilizado da
máquina pública e de emissora de rádio local para se favorecer ilegalmente. Mais precisamente,
indicam que teria sido veiculada reportagem na página do Facebook da primeira requerida,
referente à visita do Secretário Estadual de Obras, que teve participação do Prefeito e que tal
notícia teria nítido caráter eleitoreiro, pois foram feitas referências à necessidade de continuidade
do governo municipal, para que fosse mantido o apoio do Governador.
Afirmam que a utilização da máquina é evidente, pois a entrevista foi gravada no local de obras
públicas e foi utilizada a rádio da família do candidato para ampla divulgação do conteúdo,
inclusive tendo a entrevista feito parte da propaganda gratuita do candidato.
Indicam que a conduta seria vedada, nos termos do artigo 73, II e IV, da Lei 9504/97, pois a obra
seria um serviço público, que está sendo utilizada em favor do candidato e, ainda, há clara
intenção de iludir o eleitorado no sentido de que a parceria com o Governo Estadual somente irá
continuar com a reeleição do atual prefeito, incidindo ainda o candidato em possível abuso de
poder político.
Ao final, pedem a aplicação da multa prevista no artigo 73, §4º, da Lei 9504/97, ao candidato e
coligação; multa do artigo 45, §2º à rádio requerida e eventual reconhecimento da prática de abuso
de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.
A liminar foi indeferida (ID 24544011).
Citados, os requeridos contestaram o feito no ID 37338041, asseverando que as reportagens
atacadas se referem à visita do Secretário de Obras do Estado, para fiscalização da aplicação de
recursos de parceira do Estado com o Município. Ainda, em relação ao conteúdo, asseveram que,
em nenhum momento há exaltação da pessoa do Prefeito, ora representado e todas as falas
remetem à importância do bom relacionamento entre os entes federativos, de forma a garantir
investimentos e apoio ao Município. Em relação à rádio representada, alega que a reportagem
demonstrou a escorreita aplicação dos recursos públicos.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela improcedência da representação (ID 40495333).
É o relatório.
Decido.
2. Fundamentação
Do julgamento do feito no estado em que se encontra
Compulsando os autos, verifico que a parte autora não pugnou pela produção de outras provas
que não as juntadas nos autos. Da mesma forma, a parte requerida.
O Ministério Público, por sua vez, não indicou interesse na produção de provas.
Desta forma, o feito será julgado com as provas existentes nos autos.
Com relação à matéria de fundo posta nos autos, as condutas dos representados devem ser
analisadas de forma separada.
Em relação ao candidato e coligação, indica a representante que teria sido infringido o artigo 73, II
e IV, da Lei n. 9504/97, que estabelecem as condutas vedadas a agentes públicos para fins de
garantia da igualdade na disputa eleitoral, a saber:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a
afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as
prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram;" (...)
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de
distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder
Público;
Para tanto, indica que na propaganda eleitoral gratuita, veiculada pelo candidato representado,
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Público;
Para tanto, indica que na propaganda eleitoral gratuita, veiculada pelo candidato representado,
teria sido reproduzida a entrevista do Secretário Estadual, Sr. Márcio Nunes, na qual este teria
exaltado a parceria do Município com o Estado na realização de obras com recursos do Governo
Estadual e teria veiculado a continuidade da parceria à pessoa do prefeito.
Ainda, indica que os vídeos da entrevista veiculados na página da Rádio requerida (tanto no site
quanto no Facebook) teriam sido gravados em espaços públicos, obras do Município, o que seria
vedado e configuraria acesso privilegiado ao então Prefeito, que veicula as obras públicas a sua
pessoa, em clara promoção pessoal.
Em primeiro lugar, como já dito na decisão inicial, no tocante à publicação feita na página da Rádio
Litorânea (link indicado na inicial - https://www.litoranea.fm/secretario-marcio-nunes-visita-obrasem-guaratubae-enaltece-parceria-com-o-governo-do-estado ) e com relação à entrevista constante
da

página

do

Facebook

-

link

https://www.facebook.com/450314348332515/posts

/3714628471901070), verificou-se que não há qualquer referência à pessoa do atual prefeito,
segundo representado, salientando-se que, no primeiro caso, sequer aparece nas imagens
veiculadas e no segundo, aparece vagamente.
O Secretário Estadual de Obras faz referência à parceria com o Município de Guaratuba e não
personaliza qualquer conquista na pessoa do Prefeito, do que não verifico nas publicações em
questão caráter eleitoral que possa caracterizar as matérias jornalísticas como irregulares.
Não há, na sua fala, qualquer indicativo ou menção de que a parceria com o Governo Estadual
somente irá continuar se o prefeito for reeleito.
Como dito na decisão inicial, a parceria exaltada pelo Secretário Estadual é com todos os órgãos
envolvidos na Administração Pública, pois fala que: "aqui em Guaratuba nós temos o exemplo
claro disso. Governo do Estado precisa de bons companheiros, bons parceiros, e aqui o Prefeito
Roberto Justus foi um excelente parceiro e excelente companheiro", continua dizendo que "E
lembrando sempre, claro, que tem que ter apoio da Câmara dos Vereadores, Deputados
Estaduais, somando ajudando, para que possamos realmente trazer desenvolvimento e
crescimento".
De outro lado, o fato de os vídeos terem sido gravados em canteiros de obras públicas não
apresenta vedação legal.
A uma, porque, especificamente, com relação ao vídeo indicado nos autos, o local onde foi feita a
entrevista é aberto, de acesso a qualquer pessoa, inclusive aos outros candidatos, pois se trata de
um centro poliesportivo construído pela Prefeitura.
A duas porque a conduta não se subsume ao disposto na norma, que fala em "uso de bens ou
serviços".
O fato de se gravar entrevista em ambiente aberto, que tem pano de fundo a construção de um
centro poliesportivo, não parece atender ao comando legal de uso de bens ou serviços.
De mais a mais, a alegação de que "o prefeito ROBERTO JUSTUS, colocando-se em posição
privilegiada aos outros candidatos ao pleito, tem produzido diversos materiais de propaganda
eleitoral em canteiros de obras públicas, vinculando os atos da administração municipal de
Guaratuba a sua pessoa, conduta esta de uso da máquina pública fora do alcance de seus
competidores e que, portanto, claramente afeta a lisura do pleito", é dissociada de qualquer prova
produzida nos autos, já que foi juntado somente uma reportagem e não se tem notícia de outras
propagandas ou vídeos feitos neste sentido. Ainda, não há qualquer evidência de que os demais
candidatos tenham sido impedidos de gravar suas propagandas em espaços públicos.
Neste sentido:
"Eleições 2014. Agravo regimental. Recurso ordinário. Deputado federal. Representação.
Improcedência. Conduta vedada. Lei nº 9.504/97, art. 73, I. Uso de bem público para
favorecimento de candidato. Não configuração. Discurso de campanha. Campus. Instituto federal
de ensino (IFES). Autarquia federal. Área acessível ao público em geral. Desprovimento. O caso 1.
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favorecimento de candidato. Não configuração. Discurso de campanha. Campus. Instituto federal
de ensino (IFES). Autarquia federal. Área acessível ao público em geral. Desprovimento. O caso 1.
In casu, o Tribunal a quo reputou configurada a conduta prevista no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97 e
aplicou ao representado multa em patamar mínimo, no valor de R$ 5.320,00 (cinco mil, trezentos e
vinte reais), a partir do conjunto probatório, sobretudo fotos extraídas da página pessoal do
candidato mantida no Facebook, nas quais apareceu ao lado de alunos que portavam material de
campanha, em 15.9.2014, no pátio do Instituto Federal de Ensino (IFES), imóvel pertencente à
autarquia federal. MÉRITO 2. Com o panorama obtido a partir do caderno probatório, depreendese que o candidato não adentrou na área restrita do campus do IFES, mas permaneceu próximo
ao ginásio e ao refeitório, áreas cujo acesso é franqueado ao público em geral. 3. Tais condutas
não se amoldam ao tipo previsto no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, devido à ausência de elemento
indispensável à configuração do ilícito, qual seja, a utilização intencional do imóvel, por parte de
agente público ou dirigente da autarquia, em favor de partido, coligação ou candidato, o que afasta
a subsunção dos fatos ao tipo legal. 4. Ademais, o candidato não se valeu de sua condição de
deputado federal para acessar as dependências do Instituto, pois qualquer outro concorrente
poderia ter adotado a mesma prática, o que afasta, por completo, a violação ao bem jurídico
protegido pelo art. 73 da Lei nº 9.504/97, que consiste na igualdade de chances entre os
candidatos. Precedente. 5. O agravado poderia, quando muito, ser sancionado na condição de
beneficiário, ex vi dos §§ 5º e 8º do art. 73 da Lei nº 9.504/97, desde que particularizado o uso
intencional do bem público por ato do agente responsável, o que não ocorreu na espécie. 6.
Agravo regimental desprovido." (Ac. de 31.10.2017 no AgR-RO nº 213566, rel. Min. Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto.)
Com relação especificamente ao inciso IV, como acima dito, não houve vinculação da obra pública
à pessoa do candidato em nenhum momento, que mal aparece no vídeo veiculado no Facebook e
sequer é citado na reportagem veiculada no site oficial da rádio requerida.
Por fim, a subsunção da conduta ao inciso IV, do artigo 73, exige que efetivamente seja feita
distribuição de serviços e obras, como se vê:
ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. CONDUTA VEDADA. USO
PROMOCIONAL

DE

PROGRAMA

SOCIAL.

AUTORIZAÇÃO

LEGAL

E

EXECUÇÃO

ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO. POSSIBILIDADE. CANDIDATO À REELEIÇÃO.
CONCEPÇÃO DE GRATUIDADE DO BENEFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL MOVIDA PELA COLIGAÇÃO ADVERSÁRIA. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO
INTERNO. 1. O TRE/MT julgou parcialmente procedente representação por conduta vedada, por
considerar que o chefe do Poder Executivo estadual, candidato à reeleição no pleito de 2018, fez
uso promocional do programa Pró-Família, destinado a ações de transferência de renda, por meio
de publicação em rede social, em contrariedade ao disposto no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/1997. 2.
A decisão agravada deu provimento ao recurso especial para julgar improcedente a representação
e desconstituir a multa aplicada, ante a inexistência de contemporaneidade entre a efetiva entrega
de benesse custeada pelo Poder Público e a suposta promoção pessoal, bem como por entender
que a mera divulgação de ações de governo implementadas no decorrer da gestão constituem ato
típico de propaganda eleitoral de candidatos à reeleição. 3. Esta Corte Superior entende que, para
a configuração da conduta prevista no art. 73, IV, da Lei das Eleições, faz-se mister que a
distribuição de bens e serviços sociais custeados ou subvencionados pelo Poder Público ocorra
durante o suposto ato promocional. Precedente: REspe nº 42232-85/RN, rel. Min. Henrique Neves
da Silva, julgado em 8.9.2015, DJe de 21.10.2015. 4. No caso, extrai-se do acórdão que o vídeo e
a imagem a que faz menção o Tribunal regional apenas retratam a condição social de uma cidadã
que, no passado, foi beneficiária do programa Pró-Família. 5. Não há que se confundir o momento
da entrega do benefício social com a data da postagem das mídias que retratam a vida de uma
pessoa que já é beneficiária do programa social. 6. (...). (Recurso Especial Eleitoral nº 060039853,
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da entrega do benefício social com a data da postagem das mídias que retratam a vida de uma
pessoa que já é beneficiária do programa social. 6. (...). (Recurso Especial Eleitoral nº 060039853,
Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 122,
Data 22/06/2020)
De outro lado, com relação à propaganda eleitoral gratuita, foi juntado o link https://www.facebook.
com/RadioGuaratuba/videos/388942275567229/?vh=e&extid=0&d=n , na qual foi simplesmente
reproduzida a entrevista do Secretário Estadual, que promoveu a fiscalização de obras realizadas
pela Prefeitura com recursos do Estados.
E, no caso específico dos autos, não há conteúdo no sentido de que a pessoa do Prefeito foi o
responsável por tais obras, mas sim, o Município de Guaratuba. Da mesma forma, não se verifica a
indicada veiculação ou condicionamento de eventual parceria do Governo Estadual à reeleição do
representado, pois isso não é falado em nenhum momento na propaganda.
Com relação especificamente à rádio representada, foi imputada infringência aos artigos 45, III e IV
da Lei 9504/97.
Pelas razões acima elencadas, no entanto, não vislumbro conduta ilícita.
O inciso III referido diz ser vedado às emissoras de rádio, após o prazo para convenções, veicular
propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a
seus órgãos ou representantes.
Como acima restou assentado, tanto a divulgação da visita do Secretário no site oficial da rádio
quanto em seu perfil do Facebook não fez qualquer menção à pessoa do Prefeito representado.
Na

reportagem

do

site

(https://www.litoranea.fm/secretario-marcio-nunes-visita-obras-em-

guaratuba-e-enaltece-parceria-com-o-governo-do-estado ), o prefeito não aparece em nenhuma
imagem e seu nome sequer é citado.
Na página do Facebook (https://www.facebook.com/450314348332515/posts/3714628471901070),
a pessoa do Prefeito aparece vagamente nas imagens e a referência que é feita dá conta da
parceria do Município com o Estado, sem que haja personificação na pessoa do Prefeito.
Assim, não se verifica propaganda política, opinião favorável ou contrária a candidato.
De outro lado, também não restou configurada a vedação do inciso IV, na medida em que estamos
diante da veiculação de UMA entrevista do Secretário de Obras, falando de parceria com o
Município. Mesmo que se considerasse que a entrevista em questão teve caráter eleitoreiro, não
se pode dizer que houve tratamento privilegiado com a divulgação de UMA matéria no sítio da
emissora.
E neste ponto, não há qualquer prova de que tenham sido divulgadas mais reportagens que façam
menção ao candidato representado.
A norma contida no art. 45 da Lei das Eleições busca impedir que uma programação regular de
rádio seja convertida em palco político em favor ou desfavor de determinado candidato, o que não
é o caso dos autos.
Certo é que o artigo 45, II, Lei nº 9.504/97 não garante espaço idêntico a todos os candidatos na
mídia, mas sim tratamento proporcional à participação de cada um no cenário político.
E como acima dito, a divulgação de UMA matéria no sítio da empresa não parece infringir a lei.
Neste sentido:
"Eleições 2014. [...]. Desobrigatoriedade. Convite. Totalidade. Candidatos. Participação em
entrevista. Critérios. Precedentes. [...] II - O art. 45, IV, da Lei nº 9.504/97 não garante espaço
idêntico a todos os candidatos na mídia, mas sim tratamento proporcional à participação de cada
um no cenário político. Precedentes. III - O espaço na programação dos veículos de comunicação
deve ser conferido aos candidatos, tendo em vista a respectiva posição no cenário eleitoral, em
conformidade com o aspecto material do princípio da isonomia. IV - Atenta contra o princípio da
razoabilidade obrigar os veículos de comunicação a convidar todos os candidatos registrados e a
realizar cobertura jornalística diária, impedindo-os de exercer sua atividade em função de critérios
mercadológicos, desde que não desbordem para o privilégio. [...]" (Ac. de 11.9.2014 no R-Rp nº
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realizar cobertura jornalística diária, impedindo-os de exercer sua atividade em função de critérios
mercadológicos, desde que não desbordem para o privilégio. [...]" (Ac. de 11.9.2014 no R-Rp nº
103246, rel. Min. Admar Gonzaga.)
Ainda, não há qualquer prova de que o programa eleitoral gratuito do candidato tenha sido
produzido e editado pela Rádio requerida. Aliás, a título de informação, consultei a prestação de
contas do candidato representado e nela consta, inclusive, declaração de pagamento de valores
referentes, justamente, à produção dos programas eleitorais gratuitos a empresa própria (Autos nº
0600561-26.2020.61.16.0161).
Por fim, cabe asseverar que, na inicial, foi feita referência en passant quanto à "eventual abuso de
poder político e do uso indevido dos meios de comunicação", somente nos pedidos.
O Ministério Público nada falou sobre tal questão.
A legislação eleitoral não veicula qualquer definição do que seriam as figuras abusivas, limitandose a determinar, no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90, a abertura de procedimento para
apuração de "uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou
utilização indevida dos meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido
político" e em seu inciso XVI, que "para a configuração do ato abusivo, não será considerada a
potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias
que o caracterizam."
O abuso do poder político, de que trata o art. 22, caput, da LC 64/90, configura-se quando o agente
público, valendo-se de sua condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, compromete a
igualdade da disputa e a legitimidade do pleito em benefício de sua candidatura ou de terceiros.
Não parece ser o caso dos autos, na medida em que, como acima dito, não se verificou ilicitude na
conduta do candidato.
Com relação ao uso indevido dos meios de comunicação, este se configura, em tese, como toda a
divulgação em veículos de comunicação que extrapole não somente os limites legalmente
impostos, mas também os limites ditados pela razoabilidade.
Confira-se:
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2010. GOVERNADOR. CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO. FUNGIBILIDADE.
ABUSO DE PODER ECONÔMICO E USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. (...) 2. O abuso de poder econômico ocorre quando
determinada candidatura é impulsionada pelos meios econômicos de forma a comprometer a
igualdade da disputa eleitoral e a própria legitimidade do pleito, lá o uso indevido dos meios de
comunicação se dá no momento em que há um desequilíbrio de forças decorrente da exposição
massiva de um candidato nos meios de comunicação em detrimento de outros. 3. Na espécie, não
houve comprovação da prática dos alegados ilícitos eleitorais. 4. Recurso especial eleitoral
recebido como ordinário e não provido. (Recurso Min. FÁTIMA Especial NANCY Eleitoral
ANDRIGHI, nº 470968, Publicação: Acórdão DJE - Diário de 10/05/2012, de justiça eletrônico.
Relator (a) Tomo 115, Data 20/06/2012, Página 73) g.n.
Ademais disso, nos termos do artigo 22, XVI, da Lei Complementar n.e 64/90, é necessário que a
conduta se revista de gravidade, a ser analisada de forma qualitativa, porém dentro do contexto da
eleição.
Não me parece ser o caso dos autos, na medida em que, como acima dito, a divulgação de UMA
reportagem que faz menção indireta ao Prefeito não tem gravidade suficiente para comprometer a
normalidade e a legitimidade das eleições, nos termos exigidos pelo inciso XVI do art. 22 da LC 64
/90.
Nesta linha:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL - USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO - ABUSO DE PODER
ECONÔMICO - ABUSO DO PODER POLÍTICO - PAGAMENTO POR PARTE DA CÂMARA DE
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (DJE/TRE-PR). Documento assinado digitalmente
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ELEITORAL - USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO - ABUSO DE PODER
ECONÔMICO - ABUSO DO PODER POLÍTICO - PAGAMENTO POR PARTE DA CÂMARA DE
VEREADORES

DE

VALORES

SUPERIORES

AOS

DE

MERCADO

POR

ESPAÇOS

PUBLICITÁRIOS EM BLOGS - INEXISTÊNCIA DE NEXO COM A ELEIÇÃO - IRRELEVÂNCIA
PARA O DIREITO ELEITORAL - TRATAMENTO PRIVILEGIADO CONFERIDO A CANDIDATO
EM PROGRAMAS DE RÁDIO - RECONHECIMENTO JUDICIAL - EXCESSO DEMONSTRADO
EM APENAS UM PROGRAMA - REFERÊNCIAS JORNALÍSTICAS EM OUTROS QUATRO
PROGRAMAS VEICULADOS DURANTE A PROPAGANDA DO SEGUNDO TURNO - AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DA AUDIÊNCIA E ALCANCE DA RÁDIO - VEICULAÇÃO DE NOTÍCIAS
ELOGIOSAS A UM CANDIDATO E CRÍTICAS A OUTRO EM BLOGS - INEXISTÊNCIA DE
DEVER DE ISENÇÃO EM PUBLICAÇÕES NA INTERNET - FALTA DE GRAVIDADE À CONDUTA
A ENSEJAR A CARACTERIZAÇÃO DO USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. Eventual ilícito administrativo em relação à contratação de espaços
publicitários pela Câmara de Vereadores, quando não demonstrado vínculo com o pleito, é
irrelevante na seara eleitoral e não configura abuso de poder político ou econômico. 2. O uso
indevido dos meios de comunicação se dá no momento em que há um desequilíbrio de forças
decorrente da exposição massiva de um candidato nos meios de comunicação em Detrimento de
outros. (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 470968, Relatora Min. Fátima Nancy Andrighi). 3. O
tratamento privilegiado conferido a candidato em um único programa de rádio ocorrido durante o
período de vedação do artigo 45 da Lei nº 9.504/97, conquanto ilegal, não tem gravidade no
contexto da eleição. 4. (...). 6. Ausência de gravidade dos fatos tratados para configurar uso
indevido dos meios de comunicação. 7. Recurso desprovido. (TRE-PR - RE: 45379 MARINGÁ PR, Relator: NICOLAU KONKEL JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/09/2017, Data de Publicação:
DJ - Diário de justiça, Data 25/09/2017)
Ademais, como acima dito, não houve sequer fundamentação adequada ou provas produzidas
pelo autor ou pelo fiscal da lei que pudessem corroborar a aplicação das sanções gravíssimas
decorrentes do artigo 22 da LC 64/90.
3. Dispositivo
Ante ao exposto, julgo improcedente a presente representação.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público.
Oportunamente, arquivem-se.
Guaratuba, datado eletronicamente.
Giovanna de Sá Rechia
Juíza Eleitoral

164ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS
PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600352-48.2020.6.16.0164
PROCESSO

: 0600352-48.2020.6.16.0164 PETIÇÃO CÍVEL (ARAPOTI - PR)

RELATOR

: 164ª ZONA ELEITORAL DE ARAPOTI PR

FISCAL DA
LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

REQUERIDO

: COM UNIAO A GENTE CRESCE 45-PSDB / 15-MDB

REQUERIDO

: ELEICAO 2020 IRANI JOSE BARROS PREFEITO
: COLIGAÇÃO RENOVA ARAPOTI 20-PSC / 22-PL / 55-PSD / 17-PSL / 19-
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REQUERENTE PODE / 90-PROS / 43-PV
ADVOGADO

: JOEDER GEOVA TADEU NOZELLA (70675/PR)

ADVOGADO

: PAULO CESAR RIBEIRO JUNIOR (89844/PR)

JUSTIÇA ELEITORAL
164ª ZONA ELEITORAL DE ARAPOTI PR
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600352-48.2020.6.16.0164 / 164ª ZONA ELEITORAL DE ARAPOTI PR
REQUERENTE: COLIGAÇÃO RENOVA ARAPOTI 20-PSC / 22-PL / 55-PSD / 17-PSL / 19-PODE /
90-PROS / 43-PV
Advogados do(a) REQUERENTE: JOEDER GEOVA TADEU NOZELLA - PR70675, PAULO
CESAR RIBEIRO JUNIOR - PR89844
REQUERIDO: COM UNIAO A GENTE CRESCE 45-PSDB / 15-MDB, ELEICAO 2020 IRANI JOSE
BARROS PREFEITO
DESPACHO
Intime-se os requeridos pelo DJE para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem sobre o
pedido constante na petição inicial (id. 39686751).
Após, abra-se vistas dos autos ao Ministério Público Eleitoral e, por fim, voltem conclusos.
Arapoti, datado e assinado digitalmente.
DJALMA APARECIDO GASPAR JUNIOR
Juiz Eleitoral

169ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600043-12.2020.6.16.0169
PROCESSO
RELATOR

: 0600043-12.2020.6.16.0169 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (CAMPINA
DA LAGOA - PR)
: 169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA PR

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RESPONSÁVEL : JOAO CABRERA NETO
RESPONSÁVEL : CEZAR DE QUADROS BATISTA
REQUERENTE
ADVOGADO

: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DE CAMPINA DA LAGOA - PR
: DIEGO FERNANDES SARAIVA (76000/PR)

JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA/PR
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600043-12.2020.6.16.0169 / 169ª ZONA
ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA PR
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DE CAMPINA DA LAGOA - PR
RESPONSÁVEL: JOAO CABRERA NETO, CEZAR DE QUADROS BATISTA
Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO FERNANDES SARAIVA - PR76000
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
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SENTENÇA
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidárias sem movimentação financeira, apresentada em 23/07
/2020 - fora do prazo legal - pelo 12 - Partido Democrático Trabalhista - PDT de Campina da Lagoa
/PR, referente ao exercício financeiro 2019, nos termos da Lei 9.096/95 e Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) 23.546/2017 (mérito) e 23.604/2019 (procedimento).
O presidente e o tesoureiro do órgão partidário apresentaram a declaração de ausência de
movimentação de recursos de acordo com o art. 28, § 4º, da Resolução TSE 23.604/2019. Foi
publicado o Edital nº. 053/2020 em 24/09/2020, conforme disposto no art. 44, I, da Resolução TSE
23.604/2019.
Após o decurso do prazo de 3 (três) dias da publicação do edital sem impugnações, a analista
elaborou o parecer técnico conclusivo, de acordo com os incisos II a IV do art. 44 da mesma
norma, no qual opinou pela aprovação das contas apresentadas com ressalvas.
Na sequência, abriu-se vista ao representante do Ministério Público Eleitoral que se pronunciou
pela aprovação das contas com ressalvas (ID. 25337886).
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O dever de prestar contas à Justiça Eleitoral vem insculpido nos artigos 30 e seguintes da Lei n.
9.096/95 e é regulamentado pela Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 23.546/2017 e
pela Resolução (TSE) 23.604/2019. Disso decorre o dever de observar com rigor as normas
estipuladas a fim de que a atividade partidária, longe de sofrer ingerência da Justiça Eleitoral, sirva
aos ideais da democracia, comprometendo-se com a transparência.
Da análise dos autos, verificou-se que o partido apresentou declaração de ausência de movimento
de recursos extemporânea nos moldes dos arts. 31, § 4º da Lei n. 9.096/95 (com a redação dada
pela Lei n. 13.165/2015) e 28, § 4º, da Resolução (TSE) 23.604/2019, a qual foi devidamente
assinada por seu presidente e tesoureiro.
A referida declaração não foi impugnada, não há extratos bancários encaminhados por instituições
financeiras à Justiça Eleitoral nem recibos de doação e repasses de recursos do fundo partidário e
de outros recursos ao órgão partidário em questão, conforme certidão ID. 13329294. Além disso,
as manifestações da servidora do cartório eleitoral e do representante do Ministério Público
Eleitoral foram favoráveis à aprovação das contas com ressalvas.
Dessa forma, cumpre submeter o feito a julgamento e aprovar as contas com fulcro na alínea "a"
do inciso VIII do art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017 que dispõe:
"na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira
registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do Ministério
Público Eleitoral, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo
órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas
contas".
III -DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas partidárias sem
movimentação financeira apresentadas pelo 12 - Partido Democrático Trabalhista - PDT de
Campina da Lagoa/PR, referentes ao exercício financeiro 2019, tendo em vista a
extemporaneidade na entrega, o que faço com fundamento no 45, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, efetuem-se os registros devidos no Sistema de Informações de Contas
Eleitorais e Partidárias - SICO (art. 59, § 5º, da Res. TSE nº 23.604/2019).
Oportunamente, arquivem-se os autos.
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Oportunamente, arquivem-se os autos.
Campina da Lagoa, datado eletronicamente.
Lívia Simonin Sacantamburlo
Juíza Eleitoral

196ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL(11527) Nº 060045471.2020.6.16.0196
PROCESSO
RELATOR

: 0600454-71.2020.6.16.0196 AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (MANOEL RIBAS - PR)
: 196ª ZONA ELEITORAL DE MANOEL RIBAS PR

REPRESENTANTE : COLIGAÇÃO "MANOEL RIBAS, RENOVAÇÃO DE CORAÇÃO"
ADVOGADO

: KARINA RAFAELA HOMENIUK MENJON DE OLIVEIRA (63900/PR)

ADVOGADO

: LEANDRO COELHO (57519/PR)

ADVOGADO

: LUIS FERNANDO ROSA (96106/PR)

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

INVESTIGADO

: HELIO JUNIOR DE CASTRO

ADVOGADO

: MAURICIO DA SILVA BORGES (63251/PR)

INVESTIGADO

: MARCELO POPILARZ

ADVOGADO

: MAURICIO DA SILVA BORGES (63251/PR)

INVESTIGADO
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ADVOGADO

: VALDINEI JESOEL DA CRUZ (52336/PR)

JUSTIÇA ELEITORAL
196ª ZONA ELEITORAL DE MANOEL RIBAS PR
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) Nº 0600454-71.2020.6.16.0196 / 196ª
ZONA ELEITORAL DE MANOEL RIBAS PR
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO "MANOEL RIBAS, RENOVAÇÃO DE CORAÇÃO"
Advogados do(a) REPRESENTANTE: LUIS FERNANDO ROSA - PR96106, KARINA RAFAELA
HOMENIUK MENJON DE OLIVEIRA - PR63900, LEANDRO COELHO - PR57519
INVESTIGADO: HELIO JUNIOR DE CASTRO, MARCELO POPILARZ, ELIZABETH STIPP
CAMILO
DECISÃO
Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pela Coligação MANOEL RIBAS,
RENOVAÇÃO DE CORAÇÃO em face de HELIO JUNIOR DE CASTRO, MARCELO POPILARZ
(candidatos respectivamente a Prefeito e Vice-Prefeito no pleito de 2020) e ELIZABETH STIPP
CAMILO (atual Prefeita).
Narra a inicial que a Prefeita, terceira representada, vem abusando de sua autoridade, mediante o
uso pessoal da máquina pública para beneficiar diretamente os candidatos investigados.

Relata que os representados passaram a realizar massivamente inúmeras postagens em suas
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Relata que os representados passaram a realizar massivamente inúmeras postagens em suas
redes sociais, além de distribuir material gráfico, pelos quais a Prefeita manifesta expressamente
seu apoio eleitoral aos candidatos representados e faz referência a obras públicas que alega ter
concretizado.
Destaca que, no fim de outubro, a Prefeita mesmo com a suspeita e posterior confirmação de que
estaria portando o vírus da COVID-19 estaria violando o isolamento necessário para poder realizar
campanha em prol do candidato a Prefeito. Aponta que a Prefeita
havia solicitado auxílio médico aos funcionários do Hospital Municipal Santo Antônio no dia 01/11
/2020, por estar portando sintomas do novo coronavírus, tendo no dia 02/11/2020, através da
notificação sob Nº 1.227.468 sido a ela imposto o isolamento social, sem prejuízo da coleta de
exame para COVID-19, o qual, no dia seguinte (03/11/2020), conforme se extrai do documentos
em anexo atestou positivo para referida doença.
Ressalta que "na terça-feira e mesmo dia em que tomou conhecimento de estar portando a doença
(03/11/2020) soube-se que a investigada realizou reunião política, semelhante a comício, com os
candidatos a prefeito e vice - Junior e Marcelo - em seu comitê político."
Discorre que o vídeo juntado à inicial permite constatar que o ato não se tratava de simples evento
político entre apoiadores, porque, além dos candidatos ao cargo majoritário, ora investigados,
encontravam-se presentes candidatos a vereadores do respectivo núcleo político, o Secretário de
Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, Senhor Sandro Alex, além de várias pessoas da
comunidade. Dessa maneira, sustenta que
Ilicitamente, a reunião em verdade, fora realizada - em comitê político dos investigados - para
divulgar assinatura de convênio/contrato/ordem de serviço para dar início à obra pública de asfalto
com recursos públicos destinados à Comunidade Rural da Barra Santa Salete, a maior
comunidade rural de Manoel Ribas, sendo por via de consequência notória a similaridade do
evento à inauguração de obra pública!
Com tais razões, a representante pede liminarmente a concessão de tutela de urgência para
"afastamento da investigada Elizabeth Stipp Camilo de seu cargo, bem como a proibição dos
candidatos investigados Junior da Ciabella e Marcelo Popilarz de participarem ativamente de atos
de publicidade Institucional do Município de Manoel Ribas". Sucessivamente, requer seja
determinado que a Prefeita "se abstenha de realizar atos como os mencionados na presente ação,
notadamente em prol da promoção da imagem e candidatura dos candidatos."
No mérito, a representante pede a condenação dos demandados nas sanções do artigo 22, XIV,
da Lei Complementar 64/90. Como prova, pede sejam tomados os depoimentos pessoais dos
investigados e ouvidas as testemunhas arroladas.
Inicialmente, foi indeferida a liminar.
Notificados, os representados HELIO JUNIOR DE CASTRO e MARCELO POPILARZ
apresentaram contestação por meio de advogado constituído, alegando preliminarmente a perda
superveniente do objeto, considerando que não foram eleitos e que a ação visava à cassação do
registro ou diploma, e no mérito a ausência de abuso de poder. Consta ainda pedido de oitiva de
testemunhas arroladas.
Já a representada ELIZABETH STIPP CAMILO apresentou contestação por meio do Assessor
Jurídico do Município de Manoel Ribas.
É o relatório.
Passo ao saneamento.
Acerca da alegação de perda do objeto da ação, nota-se que o pedido inicial contém pretensão de
aplicação de outras sanções, previstas no artigo 22, XIV, da Lei Complementar 64/90, não apenas
cassação do registro ou diploma, razão pela qual afasto a preliminar.
No tocante à peça juntada pelo Assessor Jurídico do Município, não é válida como defesa em prol
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No tocante à peça juntada pelo Assessor Jurídico do Município, não é válida como defesa em prol
da terceira representada. É que a competência da Assessoria Jurídica do Município se restringe à
representação do Município em juízo, ou mesmo à defesa de atos e prerrogativas do Chefe do
Poder Executivo, porém, no caso dos autos, são impugnados pela representante atos pessoais da
investigada relativos à campanha eleitoral (em tese abusando do seu cargo).
A representante se insurge, em síntese, contra postagens de redes sociais e materiais gráficos,
bem como contra reunião política de comitê político. Portanto, a pretensão é deduzida
pessoalmente contra a terceira investigada, não havendo pertinência na atuação de Assessor de
Município em seu favor. Assim, impõe-se a juntada de procuração da investigada em favor de
advogado para que esteja devidamente representada.
Ademais, percebe-se que tanto a inicial quanto a contestação dos demais investigados se referem
a rol de testemunhas, todavia não se vislumbra qualquer rol juntados com as peças.
Ante o exposto, oportunizo a todas as partes que complementem as falhas apontadas em um dia.
A representante deverá juntar rol de testemunhas, assim como os representados HELIO JUNIOR
DE CASTRO, MARCELO POPILARZ. A representada ELIZABETH STIPP CAMILO deverá
apresentar contestação assinada por procurador devidamente constituído em seu favor.
Por fim, cumpre consignar a instabilidade do PJe na data de ontem, que impediu a publicação da
presente decisão.
Intimem-se. Diligências necessárias.
Manoel Ribas, datado e assinado digitalmente.
Daniana Schneider
Juíza Eleitoral
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Advogados do(a) REPRESENTANTE: LUIS FERNANDO ROSA - PR96106, KARINA RAFAELA
HOMENIUK MENJON DE OLIVEIRA - PR63900, LEANDRO COELHO - PR57519
INVESTIGADO: HELIO JUNIOR DE CASTRO, MARCELO POPILARZ, ELIZABETH STIPP
CAMILO
DECISÃO
Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pela Coligação MANOEL RIBAS,
RENOVAÇÃO DE CORAÇÃO em face de HELIO JUNIOR DE CASTRO, MARCELO POPILARZ
(candidatos respectivamente a Prefeito e Vice-Prefeito no pleito de 2020) e ELIZABETH STIPP
CAMILO (atual Prefeita).
Narra a inicial que a Prefeita, terceira representada, vem abusando de sua autoridade, mediante o
uso pessoal da máquina pública para beneficiar diretamente os candidatos investigados.
Relata que os representados passaram a realizar massivamente inúmeras postagens em suas
redes sociais, além de distribuir material gráfico, pelos quais a Prefeita manifesta expressamente
seu apoio eleitoral aos candidatos representados e faz referência a obras públicas que alega ter
concretizado.
Destaca que, no fim de outubro, a Prefeita mesmo com a suspeita e posterior confirmação de que
estaria portando o vírus da COVID-19 estaria violando o isolamento necessário para poder realizar
campanha em prol do candidato a Prefeito. Aponta que a Prefeita
havia solicitado auxílio médico aos funcionários do Hospital Municipal Santo Antônio no dia 01/11
/2020, por estar portando sintomas do novo coronavírus, tendo no dia 02/11/2020, através da
notificação sob Nº 1.227.468 sido a ela imposto o isolamento social, sem prejuízo da coleta de
exame para COVID-19, o qual, no dia seguinte (03/11/2020), conforme se extrai do documentos
em anexo atestou positivo para referida doença.
Ressalta que "na terça-feira e mesmo dia em que tomou conhecimento de estar portando a doença
(03/11/2020) soube-se que a investigada realizou reunião política, semelhante a comício, com os
candidatos a prefeito e vice - Junior e Marcelo - em seu comitê político."
Discorre que o vídeo juntado à inicial permite constatar que o ato não se tratava de simples evento
político entre apoiadores, porque, além dos candidatos ao cargo majoritário, ora investigados,
encontravam-se presentes candidatos a vereadores do respectivo núcleo político, o Secretário de
Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, Senhor Sandro Alex, além de várias pessoas da
comunidade. Dessa maneira, sustenta que
Ilicitamente, a reunião em verdade, fora realizada - em comitê político dos investigados - para
divulgar assinatura de convênio/contrato/ordem de serviço para dar início à obra pública de asfalto
com recursos públicos destinados à Comunidade Rural da Barra Santa Salete, a maior
comunidade rural de Manoel Ribas, sendo por via de consequência notória a similaridade do
evento à inauguração de obra pública!
Com tais razões, a representante pede liminarmente a concessão de tutela de urgência para
"afastamento da investigada Elizabeth Stipp Camilo de seu cargo, bem como a proibição dos
candidatos investigados Junior da Ciabella e Marcelo Popilarz de participarem ativamente de atos
de publicidade Institucional do Município de Manoel Ribas". Sucessivamente, requer seja
determinado que a Prefeita "se abstenha de realizar atos como os mencionados na presente ação,
notadamente em prol da promoção da imagem e candidatura dos candidatos."
No mérito, a representante pede a condenação dos demandados nas sanções do artigo 22, XIV,
da Lei Complementar 64/90. Como prova, pede sejam tomados os depoimentos pessoais dos
investigados e ouvidas as testemunhas arroladas.
Inicialmente, foi indeferida a liminar.
Notificados, os representados HELIO JUNIOR DE CASTRO e MARCELO POPILARZ
apresentaram contestação por meio de advogado constituído, alegando preliminarmente a perda
superveniente do objeto, considerando que não foram eleitos e que a ação visava à cassação do
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apresentaram contestação por meio de advogado constituído, alegando preliminarmente a perda
superveniente do objeto, considerando que não foram eleitos e que a ação visava à cassação do
registro ou diploma, e no mérito a ausência de abuso de poder. Consta ainda pedido de oitiva de
testemunhas arroladas.
Já a representada ELIZABETH STIPP CAMILO apresentou contestação por meio do Assessor
Jurídico do Município de Manoel Ribas.
É o relatório.
Passo ao saneamento.
Acerca da alegação de perda do objeto da ação, nota-se que o pedido inicial contém pretensão de
aplicação de outras sanções, previstas no artigo 22, XIV, da Lei Complementar 64/90, não apenas
cassação do registro ou diploma, razão pela qual afasto a preliminar.
No tocante à peça juntada pelo Assessor Jurídico do Município, não é válida como defesa em prol
da terceira representada. É que a competência da Assessoria Jurídica do Município se restringe à
representação do Município em juízo, ou mesmo à defesa de atos e prerrogativas do Chefe do
Poder Executivo, porém, no caso dos autos, são impugnados pela representante atos pessoais da
investigada relativos à campanha eleitoral (em tese abusando do seu cargo).
A representante se insurge, em síntese, contra postagens de redes sociais e materiais gráficos,
bem como contra reunião política de comitê político. Portanto, a pretensão é deduzida
pessoalmente contra a terceira investigada, não havendo pertinência na atuação de Assessor de
Município em seu favor. Assim, impõe-se a juntada de procuração da investigada em favor de
advogado para que esteja devidamente representada.
Ademais, percebe-se que tanto a inicial quanto a contestação dos demais investigados se referem
a rol de testemunhas, todavia não se vislumbra qualquer rol juntados com as peças.
Ante o exposto, oportunizo a todas as partes que complementem as falhas apontadas em um dia.
A representante deverá juntar rol de testemunhas, assim como os representados HELIO JUNIOR
DE CASTRO, MARCELO POPILARZ. A representada ELIZABETH STIPP CAMILO deverá
apresentar contestação assinada por procurador devidamente constituído em seu favor.
Por fim, cumpre consignar a instabilidade do PJe na data de ontem, que impediu a publicação da
presente decisão.
Intimem-se. Diligências necessárias.
Manoel Ribas, datado e assinado digitalmente.
Daniana Schneider
Juíza Eleitoral
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JUSTIÇA ELEITORAL
196ª ZONA ELEITORAL DE MANOEL RIBAS PR
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) Nº 0600454-71.2020.6.16.0196 / 196ª
ZONA ELEITORAL DE MANOEL RIBAS PR
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO "MANOEL RIBAS, RENOVAÇÃO DE CORAÇÃO"
Advogados do(a) REPRESENTANTE: LUIS FERNANDO ROSA - PR96106, KARINA RAFAELA
HOMENIUK MENJON DE OLIVEIRA - PR63900, LEANDRO COELHO - PR57519
INVESTIGADO: HELIO JUNIOR DE CASTRO, MARCELO POPILARZ, ELIZABETH STIPP
CAMILO
DECISÃO
Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pela Coligação MANOEL RIBAS,
RENOVAÇÃO DE CORAÇÃO em face de HELIO JUNIOR DE CASTRO, MARCELO POPILARZ
(candidatos respectivamente a Prefeito e Vice-Prefeito no pleito de 2020) e ELIZABETH STIPP
CAMILO (atual Prefeita).
Narra a inicial que a Prefeita, terceira representada, vem abusando de sua autoridade, mediante o
uso pessoal da máquina pública para beneficiar diretamente os candidatos investigados.
Relata que os representados passaram a realizar massivamente inúmeras postagens em suas
redes sociais, além de distribuir material gráfico, pelos quais a Prefeita manifesta expressamente
seu apoio eleitoral aos candidatos representados e faz referência a obras públicas que alega ter
concretizado.
Destaca que, no fim de outubro, a Prefeita mesmo com a suspeita e posterior confirmação de que
estaria portando o vírus da COVID-19 estaria violando o isolamento necessário para poder realizar
campanha em prol do candidato a Prefeito. Aponta que a Prefeita
havia solicitado auxílio médico aos funcionários do Hospital Municipal Santo Antônio no dia 01/11
/2020, por estar portando sintomas do novo coronavírus, tendo no dia 02/11/2020, através da
notificação sob Nº 1.227.468 sido a ela imposto o isolamento social, sem prejuízo da coleta de
exame para COVID-19, o qual, no dia seguinte (03/11/2020), conforme se extrai do documentos
em anexo atestou positivo para referida doença.
Ressalta que "na terça-feira e mesmo dia em que tomou conhecimento de estar portando a doença
(03/11/2020) soube-se que a investigada realizou reunião política, semelhante a comício, com os
candidatos a prefeito e vice - Junior e Marcelo - em seu comitê político."
Discorre que o vídeo juntado à inicial permite constatar que o ato não se tratava de simples evento
político entre apoiadores, porque, além dos candidatos ao cargo majoritário, ora investigados,
encontravam-se presentes candidatos a vereadores do respectivo núcleo político, o Secretário de
Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, Senhor Sandro Alex, além de várias pessoas da
comunidade. Dessa maneira, sustenta que
Ilicitamente, a reunião em verdade, fora realizada - em comitê político dos investigados - para
divulgar assinatura de convênio/contrato/ordem de serviço para dar início à obra pública de asfalto
com recursos públicos destinados à Comunidade Rural da Barra Santa Salete, a maior
comunidade rural de Manoel Ribas, sendo por via de consequência notória a similaridade do
evento à inauguração de obra pública!

Com tais razões, a representante pede liminarmente a concessão de tutela de urgência para
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Com tais razões, a representante pede liminarmente a concessão de tutela de urgência para
"afastamento da investigada Elizabeth Stipp Camilo de seu cargo, bem como a proibição dos
candidatos investigados Junior da Ciabella e Marcelo Popilarz de participarem ativamente de atos
de publicidade Institucional do Município de Manoel Ribas". Sucessivamente, requer seja
determinado que a Prefeita "se abstenha de realizar atos como os mencionados na presente ação,
notadamente em prol da promoção da imagem e candidatura dos candidatos."
No mérito, a representante pede a condenação dos demandados nas sanções do artigo 22, XIV,
da Lei Complementar 64/90. Como prova, pede sejam tomados os depoimentos pessoais dos
investigados e ouvidas as testemunhas arroladas.
Inicialmente, foi indeferida a liminar.
Notificados, os representados HELIO JUNIOR DE CASTRO e MARCELO POPILARZ
apresentaram contestação por meio de advogado constituído, alegando preliminarmente a perda
superveniente do objeto, considerando que não foram eleitos e que a ação visava à cassação do
registro ou diploma, e no mérito a ausência de abuso de poder. Consta ainda pedido de oitiva de
testemunhas arroladas.
Já a representada ELIZABETH STIPP CAMILO apresentou contestação por meio do Assessor
Jurídico do Município de Manoel Ribas.
É o relatório.
Passo ao saneamento.
Acerca da alegação de perda do objeto da ação, nota-se que o pedido inicial contém pretensão de
aplicação de outras sanções, previstas no artigo 22, XIV, da Lei Complementar 64/90, não apenas
cassação do registro ou diploma, razão pela qual afasto a preliminar.
No tocante à peça juntada pelo Assessor Jurídico do Município, não é válida como defesa em prol
da terceira representada. É que a competência da Assessoria Jurídica do Município se restringe à
representação do Município em juízo, ou mesmo à defesa de atos e prerrogativas do Chefe do
Poder Executivo, porém, no caso dos autos, são impugnados pela representante atos pessoais da
investigada relativos à campanha eleitoral (em tese abusando do seu cargo).
A representante se insurge, em síntese, contra postagens de redes sociais e materiais gráficos,
bem como contra reunião política de comitê político. Portanto, a pretensão é deduzida
pessoalmente contra a terceira investigada, não havendo pertinência na atuação de Assessor de
Município em seu favor. Assim, impõe-se a juntada de procuração da investigada em favor de
advogado para que esteja devidamente representada.
Ademais, percebe-se que tanto a inicial quanto a contestação dos demais investigados se referem
a rol de testemunhas, todavia não se vislumbra qualquer rol juntados com as peças.
Ante o exposto, oportunizo a todas as partes que complementem as falhas apontadas em um dia.
A representante deverá juntar rol de testemunhas, assim como os representados HELIO JUNIOR
DE CASTRO, MARCELO POPILARZ. A representada ELIZABETH STIPP CAMILO deverá
apresentar contestação assinada por procurador devidamente constituído em seu favor.
Por fim, cumpre consignar a instabilidade do PJe na data de ontem, que impediu a publicação da
presente decisão.
Intimem-se. Diligências necessárias.
Manoel Ribas, datado e assinado digitalmente.
Daniana Schneider
Juíza Eleitoral
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