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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias
PORTARIA Nº 559/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23,
inciso XLI, do Regimento Interno deste Tribunal, considerando o contido no PAD sob nº 7462/2018,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora ADRIANA ALVES GOMES, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade Administrativa, Classe C,
Padrão 11, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, para substituir a Chefia do Cartório da 113ª Zona Eleitoral de ASSIS CHATEAUBRIAND,
durante suas férias, faltas, impedimentos e afastamentos, a partir da publicação.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 04 de julho de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

PORTARIA Nº 564/2018 REPUBLICADA POR INCORREÇÕES
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 36,
parágrafo 1º, do Regimento Interno deste Tribunal, de conformidade com o disposto na Resolução nº 607/2011-TRE, de 15.08.2011 e
considerando o contido no PAD nº 637/2011-TRE,
RESOLVE
DESIGNAR o Excelentíssimo Desembargador Federal LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Juiz Membro da Corte, para exercer a função
de OUVIDOR ELEITORAL, no âmbito da Justiça Eleitoral do Paraná, a partir de 02 de julho de 2018, com base no art. 36, §1º do RITRE.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 04 de julho de 2018.Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente
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P O R T A R I A N.º 551/2018

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23,
inciso XXV do Regimento Interno deste Tribunal, e considerando o contido no PAD sob nº 7369/2018,
RESOLVE
I - REVOGAR, a partir de 26.06.2018, o item II da Portaria nº 448 de 17.05.2018, publicada no DJE nº 90 de 22.05.2018;
II - DESIGNAR, a partir da mesma data, a servidora RACHEL IVANIA TASCA E LAZZARI, ocupante do cargo de Analista Judiciário,
Área de Atividade Judiciária, Classe C, Padrão 13, e, em comissão, Coordenadora de Assuntos Judiciários e Correcionais, e na sua
falta, a servidora MÔNICA MIRANDA GAMA MONTEIRO, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área de Atividade Judiciária,
Classe C, Padrão 13, e, em comissão, Coordenadora de Fiscalização do Cadastro Eleitoral, e na falta de ambas, a servidora MÔNICA
ANDRÉA LAUREANTI BRUSCATO, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área de Atividade Judiciária, Classe C, Padrão 13, e,
em comissão, Chefe da Seção de Inspeções e Correições, todas do Quadro de Pessoal deste Tribunal, para substituir o titular da
Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral, CJ-3, durante suas férias, impedimentos e afastamentos.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 03 de julho de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

P O R T A R I A N.º 557/2018

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23,
inciso XXV do Regimento Interno deste Tribunal, e considerando o contido no PAD sob nº 7288/2018,
RESOLVE
I - REVOGAR o item II da Portaria nº 671/2017, de 04.12.2017, publicada no DJE nº 226 de 12/12/2017, a partir de 02.05.2018;
II - DESIGNAR, a partir da mesma data, a servidora EDNA SUMIE YOSHIZAWA, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área de
Atividade Administrativa, Classe C, Padrão 13, e, em comissão, Chefe da Seção de Logística de Eleição, e, na sua falta, o servidor
DIOGO SGUISSARDI MARGARIDA, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade Administrativa, Classe C, Padrão 11,
e, em comissão, Chefe da Seção de Planejamento e Estatística, e, na falta destes, a servidora IVETE DE OLIVEIRA ROSA, ocupante
do cargo de Analista Judiciário, Área de Atividade Administrativa, Classe A, Padrão 02, e, em comissão, Assistente IV do Núcleo de
Estatística, todos do Quadro de Pessoal deste Tribunal, para substituir o titular da Coordenadoria de Planejamento Estratégico, CJ-02,
durante suas férias, faltas, impedimentos e afastamentos.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 03 de julho de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente
PORTARIA N.º 571/2018

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23,
inciso XXV, do Regimento Interno deste Tribunal, e considerando o contido no PAD sob nº 7404/2018,
RESOLVE
DESIGNAR, a partir de 28/06/2018, a servidora MARCIA REGINA COSMO, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área de
Atividade Judiciária, Classe C, Padrão 13, e, em comissão, Assistente III do Gabinete da Secretaria de Controle Interno e Auditoria, e
na sua falta, o servidor FABIANO AZIM SCHNEIDER, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área de Atividade Judiciária, Classe
C, Padrão 11, ambos do Quadro de Pessoal deste Tribunal, para substituir a Chefia de Gabinete da Secretaria de Controle Interno e
Auditoria, FC-4, durante as férias, impedimentos e afastamentos do titular.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 09 de julho de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente
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PORTARIA Nº 573/2018

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23,
inciso XLI, do Regimento Interno deste Tribunal, considerando o contido no PAD sob nº 7536/2018,
RESOLVE
I - REVOGAR, a partir de 03.07.2018, o Item II da Portaria nº 608/2017, de 09.11.2017, publicada no DJE nº 214 de 23.11.2017;
II - DESIGNAR, a partir da mesma data, a servidora MARIA IRENE GUNTZEL, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de
Atividade Administrativa, Classe C, Padrão 11, e, na sua falta, o servidor URACI QUINTINO SALATINI JÚNIOR, ocupante do cargo de
Técnico Judiciário, Área de Atividade Administrativa, Classe C, Padrão 11, e na falta de ambos, a servidora ISIS TATIBANA DE
SOUZA GUAZZI, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área de Atividade Judiciária, Classe C, Padrão 11, todos do Quadro de
Pessoal deste Tribunal, para substituir a Chefia do Cartório da 143ª Zona Eleitoral de CASCAVEL, durante suas férias, faltas,
impedimentos e afastamentos.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 09 de julho de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

MOVIMENTAÇÃO FUNCIONAL - JUNHO/2018
P O R T A R I A N.º 567/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 22, inciso XLIV, do Regimento Interno deste Tribunal e considerando as disposições
das Resoluções TSE n.º 22.582/2007 e TRE/PR n.º 666/2014, bem como o PAD 7.476/2018,
RESOLVE
C O N C E D E R movimentação funcional aos servidores a seguir:
SERVIDOR

CARGO

ÁREA
ATIVIDADE

CRISTIANE
CAMILA
BONACIN GARCIA

TÉCNICO
JUDICIÁRI
O
TÉCNICO
JUDICIÁRI
O
TÉCNICO
JUDICIÁRI
O
TÉCNICO
JUDICIÁRI
O
TÉCNICO
JUDICIÁRI
O
TÉCNICO
JUDICIÁRI
O
TÉCNICO
JUDICIÁRI
O
TÉCNICO
JUDICIÁRI
O
TÉCNICO
JUDICIÁRI
O
TÉCNICO
JUDICIÁRI
O
ANALISTA
JUDICIÁRI
O
ANALISTA
JUDICIÁRI
O

ADMINISTRATIV
A

20/05/201
7

19/05/201
8

ADMINISTRATIV
A

25/06/201
7

ADMINISTRATIV
A

JOSELI
PRISCILA
OLIVEIRA SCHÜHLI
VALQUIRIA
DIETZ

DE

CRISTINA

BRUNO HENRIQUE
MORAIS

DE

GISELI MARIA SAKAMOTO
CARNIERI
TANIZE
DAMBRÓS

CASSIA

MARINA
GOMES
WIELEWICKI GALLI
MARCELO DE
MALAQUIAS

SOUZA

ANDERSON
DO
NASCIMENTO FERREIRA
WAGNER
ROCHA

CARIBÉ

DA

IVETE DE OLIVEIRA ROSA

ROGERIO
SILVA

AUGUSTO

DE

ESPECIALIDADE

PERÍODO

P/
CLASSE
E
PADRÃO
C
11

A PARTIR
DE

24/06/201
8

B

10

25/06/2018

29/06/201
7

28/06/201
8

B

8

29/06/2018

ADMINISTRATIV
A

05/06/201
7

04/06/201
8

B

6

05/06/2018

ADMINISTRATIV
A

03/06/201
7

02/06/201
8

B

6

03/06/2018

ADMINISTRATIV
A

05/06/201
7

04/06/201
8

B

6

05/06/2018

ADMINISTRATIV
A

25/06/201
7

24/06/201
8

A

5

25/06/2018

ADMINISTRATIV
A

16/06/201
7

15/06/201
8

A

3

16/06/2018

20/05/2018

APOIO
ESPECIALIZADO

OPERAÇÃO
DE
COMPUTADORES

19/04/201
7

18/04/201
8

B

9

19/04/2018

APOIO
ESPECIALIZADO

OPERAÇÃO
DE
COMPUTADORES

26/04/201
7

25/04/201
8

B

9

26/04/2018

ADMINISTRATIV
A

16/05/201
7

15/05/201
8

A

3

16/05/2018

ADMINISTRATIV
A

02/06/201
7

01/06/201
8

A

3

02/06/2018
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GONÇALVES
PALMA MESSIAS
LISLEI
LUCIA
SANTOS CHARAN

DOS

JULIANA BEATRIZ NAREL

ANALISTA
JUDICIÁRI
O
ANALISTA
JUDICIÁRI
O
ANALISTA
JUDICIÁRI
O
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JUDICIÁRIA

29/06/201
7

28/06/201
8

C

13

29/06/2018

JUDICIÁRIA

12/03/201
7

11/03/201
8

B

10

12/03/2018

JUDICIÁRIA

04/03/201
7

03/03/201
8

B

8

04/03/2018

PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 05 de julho de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

DIRETORIA-GERAL
Atos do Diretor-Geral
Portarias

RETIFICAÇÃO
O Tribunal Regional do Paraná retifica a publicação constante no DJE 117 de três de julho de dois mil e dezoito, página 4:
Onde se lê: .... presente Termo de Doação do Lote 4, do PAD 8474/2017 ... leia-se: .... o presente Termo de Doação do Lote 4, do PAD
8474/2017, veículo Citroën C-4 Pallas 2.0, Ano/Modelo 2010/2011, Placa ATO-7313, RENAVAM 00282345744 ....
Claudia Burkhart
Presidente da Comissão de Desfazimento de Bens Permanentes e de Consumo

Concessão de Diárias
Relação 22/2018
Relação 22
Processo Nº: 2586/2018
Curitiba, 26 de Fevereiro de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias ao servidor
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
DANIELA BORGES DE CARVALHO
DIRETORIA-GERAL
INFORMAÇÃO N° 119/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de TELÊMACO BORBA, na condição de membro da COMISSÃO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PERMANENTES DO
INTERIOR:
DANIEL BEHAR RIBEIRO - ANALISTA JUDICIÁRIO - FC-06
CARTÓRIO DA 188ª ZONA ELEITORAL - PINHAIS
Período: 12/03/2018 à 14/03/2018
Valor unitário da diária: R$ 336,00
Valor total (2,5 D): R$ 840,00
Indenização de passagem: R$ 300,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 40,18 X 3): R$ 120,54
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.019,46
É a Informação.
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RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 23 de Fevereiro de 2018.
REINALDO A. DA S. DEMETERCO (Substituto)
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo Nº: 5620/2018
INFORMAÇÃO N° 440/2018
Recálculo da informação nº 426/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016, Portaria TSE nº 247/2016;
Considerando o cancelamento do evento, bem como o retorno antecipado da servidora, informo os valores necessários para a DEVOLUÇÃO
parcial de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de MARINGÁ, para organizar e participar do curso Eleições 2018:
ANA PAULA WINTERS BOSCO SCUISSIATTO - TÉCNICO JUDICIÁRIO - FC-06
SEÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO JURÍDICO - CURITIBA
Irá acompanhar LUIZ TARO OYAMA no período de 28/05/2018 à 29/05/2018.
FOI CALCULADO
Período: 25/05/2018 e 28/05/2018 à 29/05/2018
Valor unitário da diária: R$ 420,00
Valor total (1,0 D): R$ 420,00
Valor unitário da diária: R$ 560,00
Valor total (1,5 D): R$ 840,00
Adicional de deslocamento (R$ 420,00 X 80%): R$ 336,00 X 50% = R$ 168,00
Indenização de passagem: R$ 300,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 40,18 X 3): R$ 120,54
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.439,46
Total com adicional de deslocamento: R$ 1.607,46
DEVERIA SER CALCULADO
Valor unitário da diária: R$ 420,00
Valor total (0,5 D): R$ 210,00
Adicional de deslocamento (R$ 420,00 X 80%): R$ 336,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 40,18 X 1): R$ 40,18
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 169,82
Total com adicional de deslocamento: R$ 505,82
DIFERENÇA: -R$1.101,64
É a Informação.
ELCIO DE LYRA DA CRUZ (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO JURÍDICO
Em, 06 de Junho de 2018.
ELCIO DE LYRA DA CRUZ
Seção de Diárias e Controle de Frequência
_________________________________________________
Processo Nº: 6950/2018
Curitiba, 25 de Junho de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias aos servidores Edilson Queiroz da Silva e Luiz Mitsuru Bancho;
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO
INFORMAÇÃO N° 558/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Considerando Portaria 153/2018 (COMISSÃO DE GESTÃO DA IMPLANTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA USINA FOTOVOLTAICA);
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de PARANAVAÍ, para acompanhamento e fiscalização da obra de construção da Usina Fotovoltaica:
EDILSON QUEIROZ DA SILVA - TÉCNICO JUDICIÁRIO
NÚCLEO USINA - CURITIBA
Período: 09/07/2018 à 13/07/2018
Valor unitário da diária: R$ 336,00
Valor total (4,5 D): R$ 1.512,00
Adicional de deslocamento (R$ 336,00 X 80%): R$ 268,80
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 40,18 X 5): R$ 200,90
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Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.311,10
Total com adicional de deslocamento: R$ 1.579,90
Passagens: R$ 823,44
É a Informação.
LUIS ROBERTO MACHADO (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 25 de Junho de 2018.
REINALDO A. S. DEMETERCO (SUBSTITUTO)
Secretaria de Gestão de Pessoas
INFORMAÇÃO N° 559/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Considerando Portaria 153/2018 (COMISSÃO DE GESTÃO DA IMPLANTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA USINA FOTOVOLTAICA);
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de PARANAVAÍ, para acompanhamento e fiscalização da obra de construção da Usina Fotovoltaica:
LUIZ MITSURU BANCHO - TÉCNICO JUDICIÁRIO
NÚCLEO USINA - CURITIBA
Período: 09/07/2018 à 13/07/2018
Valor unitário da diária: R$ 336,00
Valor total (4,5 D): R$ 1.512,00
Adicional de deslocamento (R$ 336,00 X 80%): R$ 268,80
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 40,18 X 5): R$ 200,90
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.311,10
Total com adicional de deslocamento: R$ 1.579,90
Passagens: R$ 823,44
É a Informação.
LUIS ROBERTO MACHADO (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 25 de Junho de 2018.
REINALDO A. S. DEMETERCO (SUBSTITUTO)
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo Nº: 7229/2018
Curitiba, 2 de Julho de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias e passagens ao servidor ADWILHANS LUCIANO DE SOUZA.
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
DIRETORIA-GERAL e.e.
INFORMAÇÃO N° 551/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Considerando art. 17 inciso XIII da Lei nº 13.473/2017 de 08/08/17, que limita em até R$700,00 o valor para pagamento de diárias, incluído no
limite o montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou
hospedagem e vice-versa;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de CUIABÁ, para participação no Seminário - Eleições 2018 - Cenário de Desafios e
Perspectivas:
Acompanha o magistrado LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO no período de 27/06/2018 a 29/06/2018
ADWILHANS LUCIANO DE SOUZA – ANALISTA JUDICIÁRIO CJ-1
GAB 3 - GABINETE DO JURISTA 2 - CURITIBA
Período: 27/06/2018 a 30/06/2018
Valor unitário da diária: R$ 560,00
Valor total (3,0 D): R$ 1.680,00
Valor unitário da diária: R$ 420,00
Valor total (0,5 D): R$ 210,00
Adicional de deslocamento = R$ 308,00
Desconto Auxílio Alimentação (40,18 x 3): R$120,54
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.769,46
Total com adicional de deslocamento: R$ 2.077,46
Passagens: R$ 1.518,14
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
LUIS ROBERTO MACHADO (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 22 de Junho de 2018.
REINALDO A. S. DEMETERCO (SUBSTITUTO)
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo Nº: 7414/2018
Curitiba, 3 de Julho de 2018.
À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI
DIRETORIA-GERAL e.e.
INFORMAÇÃO N° 571/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Considerando art. 17 inciso XIII da Lei nº 13.473/2017 de 08/08/17, que limita em até R$700,00 o valor para pagamento de diárias, incluído no
limite o montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou
hospedagem e vice-versa;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) magistrado(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de MARINGÁ, LONDRINA, para participação no Encontro de Juízes e Servidores da Justiça Eleitoral - Eleições 2018:
LUIZ TARO OYAMA - MEMBRO TRE
PRESIDÊNCIA – CURITIBA
Período: 03/07/2018 a 05/07/2018
Valor unitário da diária: R$ 700,00
Valor total (2,5 D): R$ 1.750,00
Adicional de deslocamento = R$ 84,00
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.750,00
Total com adicional de deslocamento: R$ 1.834,00
Passagens: R$ 575,44
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
LUIS ROBERTO MACHADO (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 2 de Julho de 2018.
REINALDO A. S. DEMETERCO (SUBSTITUTO)
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo Nº: 7419/2018
Curitiba, 3 de Julho de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias e indenização de tranporte ao servidor CRISTIANO TOMAZ DE AQUINO.
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI
DIRETORIA-GERAL e.e.
INFORMAÇÃO N° 569/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de CURITIBA, para receber instruções relativas à questão dos contratos vigentes
voltados à Usina Fotovoltaica:
CRISTIANO TOMAZ DE AQUINO - ANALISTA JUDICIÁRIO - FC-04
NÚCLEO USINA – PARANAVAÍ
Período: 01/07/2018 a 04/07/2018 (sendo 01/07/2018 domingo).
Valor unitário da diária: R$ 420,00
Valor total (3,5 D): R$ 1.470,00
Indenização de passagem: R$ 650,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 3): R$ 124,11
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.995,89
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
LUIS ROBERTO MACHADO (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 29 de Junho de 2018.
REINALDO A. S. DEMETERCO (SUBSTITUTO)
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo Nº: 7428/2018
Curitiba, 3 de Julho de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias e passagens ao servidor VALCIR MOMBACH.
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI
DIRETORIA-GERAL e.e.
INFORMAÇÃO N° 570/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Considerando Portaria 153/2018 (COMISSÃO DE GESTÃO DA IMPLANTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA USINA FOTOVOLTAICA);
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de PARANACITY, para visita de fiscalização à obra da Usina Fotovoltaica e reunião com a empresa fiscalizadora:
VALCIR MOMBACH - ANALISTA JUDICIÁRIO - CJ-3
SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE - CURITIBA
Período: 04/07/2018 à 06/07/2018
Valor unitário da diária: R$ 336,00
Valor total (2,5 D): R$ 840,00
Adicional de deslocamento (R$ 336,00 X 80%): R$ 268,80 X 50% = R$ 134,40
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 3): R$ 124,11
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 715,89
Total com adicional de deslocamento: R$ 850,29
Passagens: R$ 1.417,44
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
LUIS ROBERTO MACHADO (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 29 de Junho de 2018.
REINALDO A. S. DEMETERCO (SUBSTITUTO)
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo Nº: 7426/2018
Curitiba, 4 de Julho de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias ao servidor JOAO FERREIRA DA ROCHA.
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI
DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO
INFORMAÇÃO N° 574/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de PONTA GROSSA, CASTRO, TELÊMACO BORBA, CAMPO MOURÃO, CIANORTE e UMUARAMA, para desmontagem de
equipamentos :
JOÃO FERREIRA DA ROCHA - TÉCNICO JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA - CURITIBA
Período: 02/07/2018 à 06/07/2018
Valor unitário da diária: R$ 420,00
Valor total (1,0 D): R$ 420,00
Valor unitário da diária: R$ 336,00
Valor total (3,5 D): R$ 1.176,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 5): R$ 206,85
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.389,15
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 3 de Julho de 2018.
FERNANDO CELSO TORRES (SUBSTITUTO)
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo Nº: 2866/2018
Curitiba, 6 de Março de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias ao servidor.
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
DANIELA BORGES DE CARVALHO
DIRETORIA-GERAL
INFORMAÇÃO N° 146/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de JANDAIA DO SUL, MANDAGUARI, MARIALVA, NOVA ESPERANÇA e ALTO PARANÁ, para realização de manutenção elétrica,
hidráulica e logística nos Fóruns Eleitorais:
JORGE KOVALSKI - TÉCNICO JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DO INTERIOR - CURITIBA
Período: 12/03/2018 à 17/03/2018 (sendo 17/03/2018 sábado).
Valor unitário da diária: R$ 336,00
Valor total (5,5 D): R$ 1.848,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 40,18 X 5): R$ 200,90
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.647,10
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
LUIS ROBERTO MACHADO (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 2 de Março de 2018.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo Nº: 3197/2018
Curitiba, 12 de Março de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias à servidora Mônica Miranda Gama Monteiro.
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
DANIELA BORGES DE CARVALHO
DIRETORIA-GERAL
INFORMAÇÃO N° 173/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de BRASÍLIA, para participar da Reunião do Comitê Gestor da ICN - Identificação Civil Nacional:
MÔNICA MIRANDA GAMA MONTEIRO - ANALISTA JUDICIÁRIO - CJ-2
GABINETE DA SECRETARIA DA CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL - CURITIBA
Período: 14/03/2018 à 16/03/2018
Valor unitário da diária: R$ 420,00
Valor total (2,5 D): R$ 1.050,00
Adicional de deslocamento (R$ 420,00 X 80%): R$ 336,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 40,18 X 3): R$ 120,54
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 929,46
Total com adicional de deslocamento: R$ 1.265,46
Passagens: R$ 3.063,10
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
LUIS ROBERTO MACHADO (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 9 de Março de 2018.
REINALDO A. S. DEMETERCO
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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Processo Nº: 3222/2018
Curitiba, 12 de Março de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias ao servidor DEJAIR DE CARVALHO GONCALVES
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
DANIELA BORGES DE CARVALHO
DIRETORIA-GERAL
INFORMAÇÃO N° 176/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de PATO BRANCO, FRANCISCO BELTRÂO, para suporte logístico para as respectivas Zonas Eleitorais:
DEJAIR DE CARVALHO GONÇALVES - TÉCNICO JUDICIÁRIO - FC-01
SEÇÃO DE PLANEJAMENTO E ESTATÍSTICA - CURITIBA
Período: 14/03/2018 à 16/03/2018
Valor unitário da diária: R$ 336,00
Valor total (2,5 D): R$ 840,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 40,18 X 3): R$ 120,54
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 719,46
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
LUIS ROBERTO MACHADO (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 9 de Março de 2018.
REINALDO A. S. DEMETERCO
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo Nº: 3270/2018
Curitiba, 16 de Março de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias ao servidor Wagner Caribé da Rocha;
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
DANIELA BORGES DE CARVALHO
DIRETORA-GERAL
INFORMAÇÃO N° 189/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de GUARATUBA, para instalação e ativação do link de dados no Fórum Eleitoral, após reforma no local:
WAGNER CARIBÉ DA ROCHA - TÉCNICO JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE E SERVIDORES - CURITIBA
Período: 13/03/2018 à 13/03/2018
Valor unitário da diária: R$ 336,00
Valor total (0,5 D): R$ 168,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 40,18 X 1): R$ 40,18
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 127,82
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
LUIS ROBERTO MACHADO (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 14 de Março de 2018.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo Nº: 3363/2018
Curitiba, 16 de Março de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias e passagens à Diretora-Geral Dra. Daniela Borges de Carvalho;
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI
DIRETORA-GERAL SUBSTITUTA
INFORMAÇÃO N° 190/2018
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de PARANAVAÍ, para reunião com a prefeitura do município, bem como com a empresa executora da obra da usina fotovoltaica:
DANIELA BORGES DE CARVALHO - ANALISTA JUDICIÁRIO - CJ-4
DIRETORIA-GERAL - CURITIBA
Período: 18/03/2018 à 19/03/2018 (sendo 18/03/2018 domingo).
Valor unitário da diária: R$ 532,00
Valor total (1,5 D): R$ 798,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 40,18 X 1): R$ 40,18
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 757,82
Passagens: R$ 1.197,64
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
LUIS ROBERTO MACHADO (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 14 de Março de 2018.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo Nº: 3484/2018
Curitiba, 19 de Março de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias ao servidor RAFAEL FURUTA.
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI
DIRETORA-GERAL SUBSTITUTA
INFORMAÇÃO N° 196/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016, Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de UMUARAMA, ALTÔNIA e PÉROLA, para realização de inspeção correcional nas Zonas Eleitorais, conforme Portaria 06/18 CRE/PR:
RAFAEL FURUTA - TÉCNICO JUDICIÁRIO
COORDENADORIA DE ASSUNTOS JUDICIÁRIOS E CORRECIONAIS - CURITIBA
Irá acompanhar GILBERTO FERREIRA no período de 20/03/2018 à 22/03/2018.
Período: 18/03/2018 à 23/03/2018 (sendo 18/03/2018 domingo).
Valor unitário da diária: R$ 336,00
Valor total (2,5 D): R$ 840,00
Valor unitário da diária: R$ 448,00
Valor total (3,0 D): R$ 1.344,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 40,18 X 5): R$ 200,90
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.983,10
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
LUIS ROBERTO MACHADO (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 15 de Março de 2018.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo Nº: 7531/2018
Curitiba, 5 de Julho de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias ao MM. Juiz Eleitoral GUILHERME ARANDA CASTRO DOS SANTOS.
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI
DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO
INFORMAÇÃO N° 575/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) magistrado(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de MARINGÁ, para participação no curso de Juízes e Servidores da Justiça Eleitoral - Eleições 2018:
GUILHERME ARANDA CASTRO DOS SANTOS - JUIZ ELEITORAL
133ª ZONA ELEITORAL DE BARBOSA FERRAZ
Período: 04/07/2018 à 05/07/2018
Valor unitário da diária: R$ 665,00
Valor total (1,5 D): R$ 997,50
Indenização de passagem: R$ 200,00
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.197,50
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
LUIS ROBERTO MACHADO (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 4 de Julho de 2018.
FERNANDO CELSO TORRES (SUBSTITUTO)
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo Nº: 2592/2018
Curitiba, 27 de Fevereiro de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias ao servidor JOAO PAULO TATIBANA.
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI
DIRETORA-GERAL SUBSTITUTA
TRE/PR
INFORMAÇÃO N° 129/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de XAMBRÊ, ALTO PIQUIRI e TOLEDO para realizar inspeção correcional, conforme Portaria nº 02/18-CRE/PR:
JOÃO PAULO TATIBANA - ANALISTA JUDICIÁRIO - FC-06
SEÇÃO DE SUPERVISÃO DO CADASTRO ELEITORAL - CURITIBA
Período: 05/03/2018 à 09/03/2018
Valor unitário da diária: R$ 336,00
Valor total (4,5 D): R$ 1.512,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 40,18 X 5): R$ 200,90
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.311,10
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
ELCIO DE LYRA DA CRUZ (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 26 de Fevereiro de 2018.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo Nº: 2288/2018
Curitiba, 27 de Fevereiro de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias aos servidores BRENO SCHULT e ZILMAR DE SOUZA JUNIOR.
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI
DIRETORA-GERAL SUBSTITUTA
INFORMAÇÃO N° 126/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de PALMAS, para participar de Workshop sobre infraestrutura Hiperconvergente:
BRENO SCHULT - TÉCNICO JUDICIÁRIO - FC-06
SEÇÃO DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE E SERVIDORES - CURITIBA
Período: 06/03/2018 à 09/03/2018
Valor unitário da diária: R$ 420,00
Valor total (3,5 D): R$ 1.470,00
Adicional de deslocamento (R$ 420,00 X 80%): R$ 336,00
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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Desconto Auxílio Alimentação (R$ 40,18 X 4): R$ 160,72
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.309,28
Total com adicional de deslocamento: R$ 1.645,28
Passagens: R$ 1.870,64
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 26 de Fevereiro de 2018.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
Secretaria de Gestão de Pessoas
INFORMAÇÃO N° 128/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de PALMAS, para participar do Workshop sobre infraestrutura Hiperconvergente:
ZILMAR DE SOUZA JUNIOR - ANALISTA JUDICIÁRIO - FC-01
SEÇÃO DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE E SERVIDORES - CURITIBA
Período: 06/03/2018 à 09/03/2018
Valor unitário da diária: R$ 420,00
Valor total (3,5 D): R$ 1.470,00
Adicional de deslocamento (R$ 420,00 X 80%): R$ 336,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 40,18 X 4): R$ 160,72
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.309,28
Total com adicional de deslocamento: R$ 1.645,28
Passagens: R$ 1.870,64
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 26 de Fevereiro de 2018.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo Nº: 2623/2018
Curitiba, 6 de Março de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias à servidora.
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
DANIELA BORGES DE CARVALHO
DIRETORIA-GERAL
INFORMAÇÃO N° 145/2018
Considerando a Resolução 600/2011 TRE/
PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Considerando art. 17, XIII da Lei nº 13.476/2017 de 08/08/2017 que limita o pagamento de diária, em valor superior a R$700,00, incluído nesse
valor o montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de CUIABÁ, para participar do Fórum Nacional de Propaganda eleitoral nas mídias sociais:
SIMONE HEMBECKER
TÉCNICO JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL CURITIBA
Irá acompanhar LUIZ TARO OYAMA no período de 28/02/2018 à 02/03/2018.
Período: 28/02/2018 à 02/03/2018
Valor unitário da diária: R$ 560,00
Valor total (2,5 D): R$ 1.400,00
Adicional de deslocamento (R$ 420,00 X 80%): R$ 308,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 40,18 X 3): R$ 120,54
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.279,46
Total com adicional de deslocamento: R$ 1.587,46
Passagens: R$ 3.260,44

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 MPOG e na Resolução n°
600/2011 TRE/PR.
É a Informação.
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 2 de Março de 2018.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo Nº: 2694/2018
Curitiba, 1 de Março de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias e passagens à servidora Mariana Pirih Cordeiro.
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
DANIELA BORGES DE CARVALHO
DIRETORA-GERAL
INFORMAÇÃO N° 136/2018
Considerando a Resolução 600/2011 TRE/
PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016, Portaria TSE nº 247/2016;
Considerando art. 17, XIII da Lei nº 13.476/2017 de 08/08/2017 que limita o pagamento de diária, em valor superior a R$700,00, incluído nesse
valor o montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa, Informo os valores
necessários para a concessão de diárias em nome do(a)servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s) cidade(s) de CUIABÁ,
para Participação no Fórum Nacional de Propaganda Eleitoral na Internet:
MARIANA PIRIH CORDEIRO
TÉCNICO JUDICIÁRIO
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E SAÚDE – CURITIBA
Irá acompanhar LUIZ TARO OYAMA no período de 28/02/2018 à 02/03/2018.
Período: 28/02/2018 à 03/03/2018 (sendo 03/03/2018 sábado).
Valor unitário da diária: R$ 560,00
Valor total (3,0 D): R$ 1.680,00
Valor unitário da diária: R$ 420,00
Valor total (0,5 D): R$ 210,00
Adicional de deslocamento (R$ 420,00 X 80%): R$ 308,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 40,18 X 3): R$ 120,54
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.769,46
Total com adicional de deslocamento: R$ 2.077,46
Passagens: R$ 2.416,34
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 MPOG e na Resolução n°
600/2011 TRE/PR.
É a Informação.
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 27 de Fevereiro de 2018.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
Secretaria de Gestão de Pessoas/PR
_________________________________________________
Processo Nº: 7159/2018
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
Curitiba, 26 de Junho de 2018.
I- Autorizo as servidoras Solange Maria Vieira e Edna Sumie Yoshizawa a participarem do evento " Ciclo de Idéias 2018 - Eleições
Sustentáveis", no TRE/RS, no dia 13 de julho de 2018.
II- Às servidoras para anexarem o formulário de diárias.
III- À Seção de Diárias e Controle de Frequência, para cálculo de diárias e passagens.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO
INFORMAÇÃO N° 568/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de PORTO ALEGRE, para participação no Ciclo de Ideias 2018 – Eleições sustentáveis:
SOLANGE MARIA VIEIRA - TÉCNICO JUDICIÁRIO - CJ-2
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – CURITIBA
Período: 12/07/2018 a 14/07/2018 (sendo 14/07/2018 sábado).
Valor unitário da diária: R$ 420,00
Valor total (2,5 D): R$ 1.050,00
Adicional de deslocamento (R$ 420,00 X 80%): R$ 336,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 2): R$ 82,74
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 967,26
Total com adicional de deslocamento: R$ 1.303,26
Passagens: R$ 674,65
É a Informação.
LUIS ROBERTO MACHADO (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 28 de Junho de 2018.
REINALDO A. S. DEMETERCO (SUBSTITUTO)
Secretaria de Gestão de Pessoas
INFORMAÇÃO N° 567/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de PORTO ALEGRE, para participação no Ciclo de Ideias 2018 – Eleições sustentáveis:
EDNA SUMIE YOSHIZAWA - ANALISTA JUDICIÁRIO - FC-06
SEÇÃO DE LOGÍSTICA DE ELEIÇÃO – CURITIBA
Período: 12/07/2018 a 14/07/2018 (sendo 14/07/2018 sábado).
Valor unitário da diária: R$ 420,00
Valor total (2,5 D): R$ 1.050,00
Adicional de deslocamento (R$ 420,00 X 80%): R$ 336,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 2): R$ 82,74
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 967,26
Total com adicional de deslocamento: R$ 1.303,26
Passagens: R$ 674,65
É a Informação.
LUIS ROBERTO MACHADO (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 28 de Junho de 2018.
REINALDO A. S. DEMETERCO (SUBSTITUTO)
Secretaria de Gestão de Pessoas
TRE/PR_________________________________________________
Processo Nº: 2953/2018

Curitiba, 6 de Março de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias ao servidor
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
DANIELA BORGES DE CARVALHO
DIRETORIA-GERAL
INFORMAÇÃO N° 150/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, TERRA BOA para realização de inspeção correcional nas Zonas Eleitorais, conforme Portaria
n. 02/2018 - CRE/PR:
JOÃO HEMERSON AMARAL - TÉCNICO JUDICIÁRIO - FC-01
SEÇÃO DE SUPERVISÃO DO CADASTRO ELEITORAL - CURITIBA
Período: 12/03/2018 à 16/03/2018
Valor unitário da diária: R$ 336,00
Valor total (4,5 D): R$ 1.512,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 40,18 X 5): R$ 200,90
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.311,10
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
LUIS ROBERTO MACHADO (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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Em, 2 de Março de 2018.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo Nº: 2720/2018
Curitiba, 27 de Fevereiro de 2018.
1 - De acordo.
2 - À SEÇÃO DE DIÁRIAS E CONTROLE DE FREQUÊNCIA
Para informativo de cálculos e demais providências.
DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI
DIRETORIA-GERAL SUBSTITUTA
INFORMAÇÃO N° 139/2018
Considerando a Resolução 600/2011 TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016, Portaria TSE nº 247/2016;
Considerando art. 17, XIII da Lei nº 13.476/2017 de 08/08/2017 que limita o pagamento de diária, em valor superior a R$ 700,00, incluído
nesse valor o montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de CUIABÁ, para participação no Fórum Nacional de Propaganda Eleitoral na Internet:
ANA PAULA CHIMBIDA DE OLIVEIRA
TÉCNICO JUDICIÁRIO
GAB 04 GABINETE DO JUIZ FEDERAL CURITIBA
Irá acompanhar LUIZ TARO OYAMA no período de 28/02/2018 à 02/03/2018.
Período: 28/02/2018 à 03/03/2018 (sendo 03/03/2018 sábado).
Valor unitário da diária: R$ 560,00
Valor total (3,0 D): R$ 1.680,00
Valor unitário da diária: R$ 420,00
Valor total (0,5 D): R$ 210,00
Adicional de deslocamento (R$ 420,00 X 80%): R$ 308,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 40,18 X 3): R$ 120,54
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.769,46
Total com adicional de deslocamento: R$ 2.077,46
Passagens: R$ 2.439,34
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 MPOG e na Resolução n°
600/2011 TRE/PR.
É a Informação.
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 27 de Fevereiro de 2018.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo Nº: 2767/2018
Curitiba, 1 de Março de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias e passagens à servidora Thais Mazini Ferreira Muller;
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
DANIELA BORGES DE CARVALHO
DIRETORA-GERAL
INFORMAÇÃO N° 140/2018
Considerando a Resolução 600/2011 TRE/
PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016, Portaria TSE nº 247/2016;
Considerando art. 17, XIII da Lei nº 13.476/2017 de 08/08/2017 que limita o pagamento de diária, em valor superior a R$ 700,00, incluído
nesse valor o montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa, Informo os valores
necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s) cidade(s) de
CUIABÁ, para participação no Fórum Nacional de Propaganda Eleitoral na Internet:
THAIS MAZINI FERREIRA MULLER
TÉCNICO JUDICIÁRIO GAB02 GABINETE DO JURISTA 1 CURITIBA
Irá acompanhar LUIZ TARO OYAMA no período de 28/02/2018 à 02/03/2018.
Período: 28/02/2018 à 03/03/2018 (sendo 03/03/2018 sábado).
Valor unitário da diária: R$ 560,00
Valor total (3,0 D): R$ 1.680,00
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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Valor unitário da diária: R$ 420,00
Valor total (0,5 D): R$ 210,00
Adicional de deslocamento (R$ 420,00 X 80%): R$ 308,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 40,18 X 3): R$ 120,54
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.769,46
Total com adicional de deslocamento: R$ 2.077,46
Passagens: R$ 2.439,34
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 MPOG e na Resolução n°
600/2011 TRE/PR.
É a Informação.
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 28 de Fevereiro de 2018.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
Secretaria de Gestão de Pessoas/PR
_________________________________________________
Processo Nº: 7422/2018
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
Curitiba, 4 de Julho de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias e passagens ao servidor Valcir Mombach;
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI
DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO
Documento nº 130712/2018 PEY 1
INFORMAÇÃO N° 573/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Considerando Portaria 153/2018 (COMISSÃO DE GESTÃO DA IMPLANTAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA USINA FOTOVOLTAICA);
Passagens aéreas adquiridas pelo TRE/RS
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de PORTO ALEGRE, para participação em palestra sobre a Usina Fotovoltaica no TRE/RS:
VALCIR MOMBACH - ANALISTA JUDICIÁRIO - CJ-3
SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE - CURITIBA
Período: 12/07/2018 à 14/07/2018 (sendo 14/07/2018 sábado).
Valor unitário da diária: R$ 420,00
Valor total (2,5 D): R$ 1.050,00
Adicional de deslocamento (R$ 420,00 X 80%): R$ 336,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 2): R$ 82,74
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 967,26
Total com adicional de deslocamento: R$ 1.303,26
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
LUIS ROBERTO MACHADO (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 3 de Julho de 2018.
REINALDO A. S. DEMETERCO (SUBSTITUTO)
Secretaria de Gestão de Pessoas

SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria Processual - Seção de Processamento
Intimações

RELAÇÃO Nº 090
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 122-72.2014.6.16.0000
PROCEDÊNCIA: CURITIBA - PR
REQUERENTE : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, (p/ Fábio José dos Santos, Presidente da Comissão Executiva Provisória
Regional)
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ADVOGADA: LÍGIA FRANCO DE BRITO DE LARA - OAB: 43635/PR
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO - OAB: 56347/PR
ADVOGADA: JÉSSICA MIRANDA SPITZNER DE BRITO - OAB: 69983/PR
REQUERENTE : FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS, (Presidente da Comissão Executiva Provisória Regional)
REQUERENTE : QUEILA MOTA DE OLIVEIRA, (Tesoureira da Comissão Executiva Provisória Regional)
RELATOR: DR. PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) da(s) parte(s), do inteiro teor da r. decisão exarada pelo Exmo. Des. Presidente, nos autos acima
discriminados:
“RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, § 3º DA LEI Nº 9.096/1995 E DE CONFLITO DE INTERPRETAÇÃO A TEXTO LEGAL ENTRE TRIBUNAIS
ELEITORAIS. RECURSO QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA Nº 26 DO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. RECURSO INANDMISSÍVEL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
I - RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO ESPECIAL ELEITORAL interposto pelo PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO-PRB em face do Acórdão nº 53.819,
desta Corte Regional, por meio do qual, por unanimidade, foram desaprovadas as contas do ora recorrente, referentes ao exercício financeiro
de 2013, com aplicação de sanções.
O Acórdão recorrido está assim ementado:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE DIRETÓRIO ESTADUAL DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013. ACÓRDÃO
ANULADO PELO TSE. ANÁLISE DE OMISSÃO LEVANTADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERCENTUAL DA IRREGULARIDADE
FRENTE AO TOTAL DECLARADO PELA GREI EM 2013. IRREGULARIDADE QUE ATINGIU 11,75% DO TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA E 60,89% DO TOTAL DOS VALORES RECEBIDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.
1. Nulidade do Acórdão que deixou de apontar o percentual de irregularidades frente ao total da movimentação financeira do partido.
2. Correção. A irregularidade referente ao não cumprimento do percentual previsto no art. 44, V, da Lei nº 9.096/95, em montante que atinge
11,75% do total de recursos recebidos pela agremiação e que representa 60,89% do valor de recursos recebidos do Fundo Partidário no
exercício. Percentuais considerados expressivos que obstam a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes
desta Corte Eleitoral.
3. Manutenção da decisão de desaprovação das contas.
Nas razões recursais, alega o recorrente "infringência ao disposto no § 3º do art. 37 da Lei nº 9.096/1995 (redação vigente no ano de 2013) e
existência de conflito de interpretação ao texto legal entre tribunais eleitorais".
Aduz ainda o que segue:
a) a penalidade aplicada pelo acórdão recorrido - suspensão do repasse das cotas do fundo partidário pelo período de seis meses - é
excessiva, não tendo sido aplicados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, vez que as irregularidades constatadas
corresponderam a 11,75% do total dos recursos recebidos pela agremiação.
b) no ano de 2013, a jurisprudência do TSE "era clara no sentido de que, caso as irregularidades encontradas na análise das contas não
ultrapassem 10% do total das contas, deveria ocorrer a aprovação com ressalvas";
c) diante de tal fato, tem-se que no caso em tela foi extrapolado apenas 1,75% do limite tolerável pelo TSE, de modo que é exacerbada a
sanção imposta, devendo esta ser fixada no patamar de um mês de suspensão.
Requer, pois, o provimento do presente Recurso Especial para, reformando-se o Acórdão, ser reduzida a sanção de suspensão do repasse
das cotas do fundo partidário para um mês.
II - DECISÃO
O recurso é tempestivo, contudo não comporta seguimento.
Em síntese, alega o recorrente que a penalidade aplicada pelo acórdão recorrido - suspensão do repasse das cotas do fundo partidário pelo
período de seis meses - é excessiva, por não terem sido aplicados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, vez que as
irregularidades constatadas corresponderam a 11,75% do total dos recursos recebidos pela agremiação.
Com efeito, a irregularidade referente ao descumprimento do inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096/95 correspondeu a 11,75% do total arrecadado
pelo partido no ano de 2013, porém, como restou enfatizado no acórdão recorrido, correspondeu a 60,89% do total do valor recebido a título de
fundo partidário.
Outrossim, também restou consignado no acórdão que, além do descumprimento do contido no inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096/95, houve
outras irregularidades que levaram à desaprovação das contas e à aplicação da sanção de suspensão do repasse das cotas do fundo
partidário pelo período de seis meses.
Vale citar os seguintes trechos do voto condutor do acórdão:
Assim, em relação à irregularidade referente ao não cumprimento do percentual previsto no art. 44, V, da Lei nº 9.096/95, primeira apontada no
v. acórdão anulado, a informação indica que as irregularidades representam um percentual de 11,75% do total de recursos recebidos pela
agremiação no exercício de 2013 e representa 60,89% do valor de recursos recebidos do fundo partidário.
Não se trata de um valor irrisório, mas representa mais da metade do todo o montante recebido do fundo partidário no exercício de 2013 e
11,75% de toda a movimentação anual do partido, valor que, com fundamento nos precedentes desta Corte Eleitoral, não autoriza a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(...)
Além da irregularidade referente a não aplicação do percentual de participação política da mulher, previsto no art. 44, inciso V, da Lei nº
9.096/95, cabe ressaltar que as contas da agremiação também foram reprovadas, em razão da presença de outras irregularidades, a saber:
3. O terceiro ponto diz respeito à não apresentação de novo quadro com a Composição dos Saldos do Fundo Partidário.
Destaca-se aqui a existência de "erros crassos" na composição do saldo do fundo partidário:
a) Na elaboração do demonstrativo, no qual há lançamentos impróprios ou não há composição do saldo anterior a data de 31/12/2012, da
mesma forma segundo consta no extrato da Conta Corrente o montante anterior representaria R$ 16.104,62 (dezesseis mil, cento e quatro
reais e sessenta e dois centavos), de outro lado o Balanço Patrimonial (fl.34), o saldo anterior é composto por instalações, equipamentos de
informática, móveis e utensílios;
b) Ausência de valor das aplicações financeiras de 31/12/2012;
c) Falta de computação dos resgates parciais das aplicações financeiras do Fundo Partidário (entradas);
d) O valor das despesas - saídas - não confere com o constante no Balanço Patrimonial, vez que não foi mencionado o valor dos Valores
correspondentes a Contas a pagar do exercício de 2013 e os valores de contas a pagar pagos no exercício de 2012;
e) Quadro em desacordo com o elaborado pela equipe técnica;
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Portanto, apreciadas em conjunto, as irregularidades debatidas nos autos, consistentes em desatendimento ao art. 44, inciso V, da Lei nº
9.096/95, depreciação do ativo e erros na composição do saldo do fundo partidário, conforme consta no acórdão anulado, sopesadas com os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, autorizam a aplicação de suspensão de repasse do fundo partidário por 06 (seis) meses,
como já havia sido decidido.
Assim, considerando que o presente recurso especial rebateu apenas o tópico do acórdão que considerou que a irregularidade apontada
correspondeu a 11,75% do total recebido pelo partido, deixando de impugnar especificamente fundamento relevante que levou à conclusão
pela aplicação da penalidade imposta, qual seja, que essa irregularidade, além das demais apontadas, correspondeu a 60,89% do total
recebido a título de fundo partidário, conclui-se pela inadmissibilidade do recurso, nos exatos termos do que dispõe a Súmula nº 26 do Tribunal
Superior Eleitoral, verbis:
É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a
manutenção desta.
Nessas condições, nego seguimento ao recurso especial.
Intime-se.
À Secretaria Judiciária para as providências.
Curitiba, 06 de julho de 2018.
(a) Des. LUIZ TARO OYAMA – Presidente”
___________________________________
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 159-94.2017.6.16.0000
PROCEDÊNCIA: CURITIBA - PR
REQUERENTE : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, (Comissão Provisória Estadual)
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB: 41756/PR
ADVOGADA: VALQUÍRIA DE LOURDES SANTOS CUMAN - OAB: 74384/PR
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB: 58425/PR
ADVOGADO: LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCÃO DE ALBUQUERQUE LIMA - OAB: 82680/PR
ADVOGADA: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB: 81441/PR
ADVOGADA: CAMILA COTOVICZ FERREIRA - OAB: 63569/PR
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB: 80880/PR
REQUERENTE : SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA, (Presidente da Comissão Provisória Estadual)
REQUERENTE : ALEXANDRE TEIXEIRA, (Tesoureiro da Comissão Provisória Estadual)
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB: 41756/PR
ADVOGADA: VALQUÍRIA DE LOURDES SANTOS CUMAN - OAB: 74384/PR
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB: 58425/PR
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB: 80880/PR
ADVOGADA: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB: 81441/PR
ADVOGADO: LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCÃO DE ALBUQUERQUE LIMA - OAB: 82680/PR
ADVOGADA: CAMILA COTOVICZ FERREIRA - OAB: 63569/PR
ADVOGADA: CARLA QUEIROZ - OAB: 87815/PR
RELATOR: DR. PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) da(s) parte(s), do inteiro teor do r. despacho exarado pelo Exmo. Dr. Paulo Afonso da Motta
Ribeiro, d. Relator nos autos acima discriminados:
“1. Diante do requerimento de fls. 1316/1318, em virtude da ausência de intimação para apresentação de defesa acerca das irregularidades
apontadas no parecer de fls. 1297/1304, determino a intimação do órgão partidário e dos responsáveis para que se manifestem no prazo de 15
(quinze) dias, nos termos do art. 38 da Resolução TSE n° 23.546/17.
2. Em seguida, voltem conclusos.
Curitiba, 05 de julho de 2018.
(a) PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO – Relator”
___________________________________________
RECURSO ELEITORAL Nº 365-11.2017.6.16.0000
PROCEDÊNCIA: PONTA GROSSA - PR
AGRAVANTE(S): FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADA: MILA DE AVILA VIO - OAB: 195095/SP
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB: 305630/SP
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB: 138436/SP
ADVOGADA: JANAÍNA CASTRO FÉLIX NUNES - OAB: 148263/SP
ADVOGADA: CARINA BABETO - OAB: 207391/SP
ADVOGADO: RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA - OAB: 266298/SP
ADVOGADA: NATÁLIA TEIXEIRA MENDES - OAB: 317372/SP
ADVOGADO: RENAN GALLINARI - OAB: 313133/SP
ADVOGADA: PRISCILA ANDRADE - OAB: 316907/SP
ADVOGADA: TAMMY PARASIN PEREIRA - OAB: 333682/SP
ADVOGADO: CAMILA DE ARAUJO GUIMARÃES - OAB: 333.346/SP
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB: 310634/SP
ADVOGADA: PAULA SERRA LEAL - OAB: 345137/SP
ADVOGADO: VIVIAN LEITE BARCELOS - OAB: 363897/SP
ADVOGADO: FRANCO SCHIRRU JUNIOR - OAB: 34421/SP
ADVOGADO: RAFAEL INOCÊNCIO FINETTO - OAB: 378288/SP
ADVOGADO: RAFAEL DE MILITE LUIZ - OAB: 377455/SP
ADVOGADO: VITOR ANDRÉ PEREIRA SARUBO - OAB: 343606/SP
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ADVOGADO: WILLIAM LUCAS LANG - OAB: 328339/SP
ADVOGADO: RAFAEL FURTADO MADI - OAB: 32688/PR
ADVOGADO: ADRIANO HENRIQUE GOHR - OAB: 37114/PR
ADVOGADO: CARLYLE POPP - OAB: 15356/PR
ADVOGADA: MÁJEDA DENISE MOHD POPP - OAB: 14983/PR
ADVOGADO: PAULO ROBERTO RIBEIRO NALIN - OAB: 18762/PR
ADVOGADA: JAMILE APARECIDA MACHNICKI - OAB: 60484/PR
ADVOGADA: JAÍNE HELLEN MACHNICKI - OAB: 85692/PR
AGRAVADO(S): COLIGAÇÃO PONTA GROSSA NO RUMO CERTO (PPS/PSB/DEM/PSL/PSD/PSDB/PRB/PTB/PROS/PV/PP/PSC)
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB: 41756/PR
ADVOGADA: VALQUÍRIA DE LOURDES SANTOS CUMAN - OAB: 74384/PR
ADVOGADO: LUCIOMAURO TEIXEIRA PINTO - OAB: 43238/PR
RELATOR: DR. PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) da(s) parte(s), do inteiro teor do r. despacho exarado pelo Exmo. Dr. Paulo Afonso da Motta
Ribeiro, d. Relator nos autos acima discriminados:
“1. Diante da manifestação Ministerial de fls. 642/648, intime-se o recorrente, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para que
se manifeste em 05 (cinco) dias, especificamente sobre eventual intempestividade do recurso interposto às fls. 02/25.
Curitiba, 05 de julho de 2018.
(a) PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO – Relator”
___________________________________________
RECURSO ELEITORAL Nº 366-93.2017.6.16.0000
PROCEDÊNCIA: PONTA GROSSA - PR
AGRAVANTE(S): FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADA: MILA DE AVILA VIO - OAB: 195095/SP
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB: 305630/SP
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB: 138436/SP
ADVOGADA: JANAÍNA CASTRO FÉLIX NUNES - OAB: 148263/SP
ADVOGADA: CARINA BABETO - OAB: 207391/SP
ADVOGADO: RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA - OAB: 266298/SP
ADVOGADA: NATÁLIA TEIXEIRA MENDES - OAB: 317372/SP
ADVOGADO: RENAN GALLINARI - OAB: 313133/SP
ADVOGADA: PRISCILA ANDRADE - OAB: 316907/SP
ADVOGADA: TAMMY PARASIN PEREIRA - OAB: 333682/SP
ADVOGADO: CAMILA DE ARAUJO GUIMARÃES - OAB: 333.346/SP
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB: 310634/SP
ADVOGADA: PAULA SERRA LEAL - OAB: 345137/SP
ADVOGADO: VIVIAN LEITE BARCELOS - OAB: 363897/SP
ADVOGADO: FRANCO SCHIRRU JUNIOR - OAB: 34421/SP
ADVOGADO: RAFAEL INOCÊNCIO FINETTO - OAB: 378288/SP
ADVOGADO: RAFAEL DE MILITE LUIZ - OAB: 377455/SP
ADVOGADO: VITOR ANDRÉ PEREIRA SARUBO - OAB: 343606/SP
ADVOGADO: WILLIAM LUCAS LANG - OAB: 328339/SP
ADVOGADO: RAFAEL FURTADO MADI - OAB: 32688/PR
ADVOGADO: ADRIANO HENRIQUE GOHR - OAB: 37114/PR
ADVOGADO: CARLYLE POPP - OAB: 15356/PR
ADVOGADA: MÁJEDA DENISE MOHD POPP - OAB: 14983/PR
ADVOGADO: PAULO ROBERTO RIBEIRO NALIN - OAB: 18762/PR
ADVOGADA: JAMILE APARECIDA MACHNICKI - OAB: 60484/PR
ADVOGADA: JAÍNE HELLEN MACHNICKI - OAB: 85692/PR
AGRAVADO(S): COLIGAÇÃO PONTA GROSSA NO RUMO CERTO (PPS/PSB/DEM/PSL/PSD/PSDB/PRB/PTB/PROS/PV/PP/PSC)
ADVOGADO: FABRÍCIO FONTANA - OAB: 33955/PR
ADVOGADO: MARCOS LUCIANO DE ARAUJO - OAB: 35589/PR
RELATOR: DR. PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) da(s) parte(s), do inteiro teor do r. despacho exarado pelo Exmo. Dr. Paulo Afonso da Motta
Ribeiro, d. Relator nos autos acima discriminados:
“1. Diante da manifestação Ministerial de fls. 636/642, intime-se o recorrente, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para que
se manifeste em 05 (cinco) dias, especificamente sobre eventual intempestividade do recurso interposto às fls. 02/24.
Curitiba, 05 de julho de 2018.
(a) PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO – Relator”
___________________________________________

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 168-90.2016.6.16.0000
PROCEDÊNCIA: CURITIBA - PR
REQUERENTE : PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB, (Comissão Provisória Estadual)
REQUERENTE : CELSO BANZATTO MONTEIRO, (Presidente da Comissão Provisória Estadual)
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REQUERENTE : WILSON PREVIDI, (Tesoureiro da Comissão Provisória Estadual)
ADVOGADO: RAFAEL DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS - OAB: 42192/PR
ADVOGADA: NATÁLIA DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS - OAB: 54176/PR
RELATOR: DR. PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) da(s) parte(s), do inteiro teor do r. despacho exarado pelo Exmo. Dr. Paulo Afonso da Motta
Ribeiro, d. Relator nos autos acima discriminados:
“1. Trata-se de prestação de contas Da Comissão Provisória Estadual do Partido Comunista Brasileiro - PCB, referente ao exercício de 2015.
No presente caso, por meio do Acórdão nº 53.760 de fls. 205/216, as contas da agremiação requerente foram desaprovadas, com
determinação de recolhimento do valor recebido de fonte vedada, devidamente corrigido, ao Tesouro Nacional.
O partido e seus responsáveis foram devidamente intimados para que providenciassem o recolhimento do valor devido ao Tesouro Nacional,
conforme se infere à fl. 221.
2. Dessa forma, como não houve o recolhimento do valor imposto pela decisão judicial pela Comissão Provisória Estadual do Partido
Comunista Brasileiro - PCB, proceda a Secretaria Judiciária deste Tribunal às regras previstas no art. 60, inciso I, alínea "b" da Resolução do
TSE nº 23.546/2017, pelo que determino:
a) seja intimado o órgão partidário hierarquicamente superior, também no prazo de 15 (quinze dias), para que:
a.1) proceda, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário destinados ao órgão sancionado,
de acordo com as regras e critérios de que trata o inciso II do art. 3º desta resolução, ressaltando que incide atualização monetária e juros
moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional,
desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento;
a.2) destine a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional;
a.3) junte aos autos da prestação de contas a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma prevista na decisão; ou
a.4) informe, nos autos da prestação de contas e no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a inexistência ou insuficiência de repasses destinados
ao órgão partidário sancionado.
3. Caso não atendidas todas as tentativas supracitadas, sem o recolhimento do valor devido, determino o cumprimento do disposto no art. 61
da Res. TSE nº 23.546/2016, com o encaminhamento de cópia dos autos à Advocacia-Geral da União (AGU).
4. Após, voltem os autos conclusos.
Curitiba, 09 de julho de 2018.
(a) PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO – Relator”
___________________________________________

RELAÇÃO Nº 091
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL Nº 4669-97.2010.6.16.0000
PROCEDÊNCIA: CURITIBA - PR
REQUERENTE(S): JOSÉ DOMINGOS SCARPELINI
ADVOGADO: NILSO ROMEU SGUAREZI - OAB: 3777/PR
ADVOGADO: NELSON ANTONIO SGUARIZI - OAB: 7448/PR
REQUERIDO(S): ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA
REQUERIDO(S): FRANCISCO SIMEÃO RODRIGUES NETO
REQUERIDO(S): LUÍS GUILHERME GOMES MUSSI
REQUERIDO(S): JOÃO JOSÉ DE ARRUDA JÚNIOR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONÇALVES - OAB: 21989/PR
RELATOR: DES. GILBERTO FERREIRA
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) da(s) parte(s), do inteiro teor do r. despacho exarado pelo Exmo. Des. Gilberto Ferreira, d.
Relator nos autos acima discriminados:
“Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta por JOSÉ DOMINGOS SCARPELINI em face de ROBERTO REQUIÃO DE
MELLO E SILVA, FRANCISCO SIMEÃO RODRIGUES NETO, LUIZ GUILHERME GOMES MUSSI e JOÃO JOSÉ ARRUDA JÚNIOR, sob o
argumento de ocorrência de abuso de poder político e econômico em prol de suas campanhas nas eleições 2010.
A petição inicial foi liminarmente indeferida, ante a conclusão de que o investigante não teria apresentado indícios suficientes para justificar a
abertura da investigação judicial eleitoral (fls. 33/37), decisão que foi reformada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que em sede de Recurso
Especial determinou o processamento da demanda.
Com o retorno dos autos a esta Corte os investigados apresentaram defesa (fls. 347/368), arguindo preliminarmente a perda do objeto em
virtude do término do mandato do investigado João Arruda e do transcurso do prazo de inelegibilidade.
No mérito, afirmam inexistir qualquer tipo de abuso em suas condutas, controvertendo os fatos narrados na petição inicial, à exceção do fato de
o investigado Roberto Requião ter requerido sua aposentadora em razão do exercício do Governo do Estado do Paraná. Requereram a
condenação do investigante às penas por litigância de má-fé e não deduziu pedido de produção de provas.
A d. Procuradoria Regional Eleitoral, instada a se manifestar, informou que não possui interesse em produção probatória (fl. 375).
Nesse contexto, passo a apreciar os pedidos de produção de provas deduzidos pelo investigado na petição inicial:
a) sendo controvertidos a grande maioria dos fatos narrados pelo investigante, defiro o pedido de tomada do depoimento pessoal dos
investigados, observando-se em relação aos parlamentares em exercício o disposto no artigo 454, inciso IV, do CPC, que estabelece
prerrogativas em favor de autoridades para serem ouvidas em sua residência ou no local onde exerçam suas funções.
Assim, determino a expedição de Cartas de Ordem, com prazo de 30 (trinta) dias, para os juízos onde residirem os investigados que não
detém referida prerrogativa e de Carta Precatória para o Juízo de Brasília-DF, para a oitiva do Senador Roberto Requião de Mello e Silva e do
Deputado Federal João Arruda.
b) defiro o pedido formulado no item "d" de fl. 27, pois, segundo pesquisa no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos deste
Tribunal, tratam-se de demandas cujo objeto está contido no presente feito, o que possibilita o aproveitamento de provas que eventualmente
tenham sido nelas produzidas.
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c) indefiro os pedidos de requisição de documentos formulados nos itens "e" , "f" , "h" e "i" , de fls. 27/28, porque cumpria ao investigante
diligenciar junto aos órgãos e entidades mencionadas requerendo os documentos necessários à instrução do feito. Observo que não há
alegação ou comprovação de que referidos órgãos e entidades tenham se negado a fornecer os documentos, não podendo a parte, tal como
pretendido, imputar ao Poder Judiciário o ônus que lhe compete.
d) indefiro o pedido de requisição de documento formulado no item "g" , por se referir a fato incontroverso, pois admitido pelos investigados em
sua peça de defesa.
d) indefiro o pedido de expedição de ofícios às entidades mencionadas no item "i" para que não alterem seus sites de notícias, pois com o
decurso do tempo a medida seria inócua, bem como o requerimento de envio das reportagens indicadas, por se tratar de medida que competia
ao investigante, por meio de simples "prints" ou ata notarial;
e) por fim, defiro o requerimento de prova testemunhal formulado no item "j" de fl. 28.
Ante o decurso de considerável lapso de tempo, a fim de viabilizar a produção da prova, não obstante as testemunhas devam comparecer
independentemente de intimação, nos termos do artigo 22, V, da Lei Complementar nº 64/90, determino à Secretaria que efetue pesquisas
junto ao sistema ELO para verificar o endereço das testemunhas e, posteriormente, expeça Cartas de Ordem aos juízos onde residirem, com
prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento.
Autorizo a Senhora Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao fiel cumprimento desta decisão.
Intimem-se.
Curitiba, 02 de Julho de 2018.
(a) DES. GILBERTO FERREIRA Relator
_______________________________________________
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 2088-70.2014.6.16.0000
PROCEDÊNCIA: CURITIBA - PR
REQUERENTE : JULIANE CRISTINA DA SILVA
ADVOGADO: EDUARDO VIEIRA DE SOUZA BARBOSA - OAB: 48709/PR
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB: 42621/PR
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB: 42637/PR
ADVOGADA: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB: 85534/PR
RELATOR: DR. PEDRO LUÍS SANSON CORAT
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) da(s) parte(s), do inteiro teor do r. despacho exarado pelo Exmo. Dr. Pedro Luís Sanson Corat, d.
Relator nos autos acima discriminados:
“Juliane Cristina da Silva teve suas contas referentes à campanha eleitoral de 2014 julgadas como não prestadas (fls. 34 a 36, acórdão nº
49.634).
Após o julgamento, a prestadora das contas apresentou novos documentos para regularizar as suas contas de campanha (fls. 52/56).
Encaminhados os autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria, na forma do § 1º do art. 54 da Res. 23.406/14 do Colendo TSE, não
foram detectadas irregularidades consistentes em recursos de fontes vedadas, de origem não identificada ou a ausência de comprovação ou
irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário (fl. 61).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela regularização das contas na forma do art. 54, §1º da Res. 23.406/14 do C. TSE (fls.
63/64).
Assim, entendo cumprido o mencionado § 1º, para fins de divulgação das contas, e determino a sua regularização no Cadastro Eleitoral, na
forma do inciso I do art. 58 da citada Resolução.
Intime-se.
Nada mais havendo, arquive-se.
Autorizo a Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento desta decisão.
Curitiba, 09 de Julho de 2018.
(a) PEDRO LUÍS SANSON CORAT – RELATOR”
_______________________________________________
SEGREDO DE JUSTIÇA
RECURSO ELEITORAL Nº 79-11.2017.6.16.0169
PROTOCOLO: 96.352/2017
RECORRENTE(S) : SIGILOSO
ADVOGADO: JONAS DE OLIVEIRA E SILVA - OAB: 68409/PR
RECORRIDO(S) : SIGILOSO
RELATOR: DR. PEDRO LUÍS SANSON CORAT
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) da(s) parte(s), do inteiro teor do r. despacho exarado pelo Exmo. Dr. Pedro Luís Sanson Corat, d.
Relator nos autos acima discriminados:
“Trata-se de três representações distintas por doações feitas por pessoas físicas para campanhas eleitorais acima do limite legal.
As três teses de defesa apontam para a necessidade de reconhecimento das receitas da atividade rural como lastro para a realização de
doações para a campanha eleitoral e apresentam documentos para tanto. Contudo, os documentos indicam a participação conjunta dos três
Recorrentes em atividade de exploração agropecuária, e ainda assim os três recorrentes invocam o valor total da receita como lastro individual
das doações apesar de distintas as parcelas de participação na atividade rural. Surge daí a necessidade de leitura e análise conjunta dos três
recursos eleitorais.
Assim, e observando o disposto no art. 96-B da Lei das Eleições e no art. 55, § 3º do Código de Processo Civil, determino que os referidos
feitos sejam processados e julgados em conjunto.
Manifestem-se os Recorrentes quanto ao valor percebido individualmente a título receita de atividade rural conforme os quadros
"Demonstrativo de Atividade Rural" que juntaram aos respectivos autos, notadamente em contraste com a sua parcela da atividade rural, no
prazo de 05 dias (art. 10 c/c 218, § 3º, ambos do CPC).
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Após, vista à PRE.
Intime-se.
Curitiba, 09 de julho de 2018.
(a) PEDRO LUÍS SANSON CORAT – RELATOR”
_______________________________________________
SEGREDO DE JUSTIÇA
RECURSO ELEITORAL Nº 84-33.2017.6.16.0169
PROTOCOLO: 96.357/2017
RECORRENTE(S) : SIGILOSO
ADVOGADO: JONAS DE OLIVEIRA E SILVA - OAB: 68409/PR
RECORRIDO(S) : SIGILOSO
RELATOR: DR. PEDRO LUÍS SANSON CORAT
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) da(s) parte(s), do inteiro teor do r. despacho exarado pelo Exmo. Dr. Pedro Luís Sanson Corat, d.
Relator nos autos acima discriminados:
“Trata-se de três representações distintas por doações feitas por pessoas físicas para campanhas eleitorais acima do limite legal.
As três teses de defesa apontam para a necessidade de reconhecimento das receitas da atividade rural como lastro para a realização de
doações para a campanha eleitoral e apresentam documentos para tanto. Contudo, os documentos indicam a participação conjunta dos três
Recorrentes em atividade de exploração agropecuária, e ainda assim os três recorrentes invocam o valor total da receita como lastro individual
das doações apesar de distintas as parcelas de participação na atividade rural. Surge daí a necessidade de leitura e análise conjunta dos três
recursos eleitorais.
Assim, e observando o disposto no art. 96-B da Lei das Eleições e no art. 55, § 3º do Código de Processo Civil, determino que os referidos
feitos sejam processados e julgados em conjunto.
Manifestem-se os Recorrentes quanto ao valor percebido individualmente a título receita de atividade rural conforme os quadros
"Demonstrativo de Atividade Rural" que juntaram aos respectivos autos, notadamente em contraste com a sua parcela da atividade rural, no
prazo de 05 dias (art. 10 c/c 218, § 3º, ambos do CPC).
Após, vista à PRE.
Intime-se.
Curitiba, 09 de julho de 2018.
(a) PEDRO LUÍS SANSON CORAT – RELATOR”
_______________________________________________
SEGREDO DE JUSTIÇA
RECURSO ELEITORAL Nº 80-93.2017.6.16.0169
PROTOCOLO: 96.353/2017
RECORRENTE(S) : SIGILOSO
ADVOGADO: JONAS DE OLIVEIRA E SILVA - OAB: 68409/PR
RECORRIDO(S) : SIGILOSO
RELATOR: DR. PEDRO LUÍS SANSON CORAT
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) da(s) parte(s), do inteiro teor do r. despacho exarado pelo Exmo. Dr. Pedro Luís Sanson Corat, d.
Relator nos autos acima discriminados:
“Trata-se de três representações distintas por doações feitas por pessoas físicas para campanhas eleitorais acima do limite legal.
As três teses de defesa apontam para a necessidade de reconhecimento das receitas da atividade rural como lastro para a realização de
doações para a campanha eleitoral e apresentam documentos para tanto. Contudo, os documentos indicam a participação conjunta dos três
Recorrentes em atividade de exploração agropecuária, e ainda assim os três recorrentes invocam o valor total da receita como lastro individual
das doações apesar de distintas as parcelas de participação na atividade rural. Surge daí a necessidade de leitura e análise conjunta dos três
recursos eleitorais.
Assim, e observando o disposto no art. 96-B da Lei das Eleições e no art. 55, § 3º do Código de Processo Civil, determino que os referidos
feitos sejam processados e julgados em conjunto.
Manifestem-se os Recorrentes quanto ao valor percebido individualmente a título receita de atividade rural conforme os quadros
"Demonstrativo de Atividade Rural" que juntaram aos respectivos autos, notadamente em contraste com a sua parcela da atividade rural, no
prazo de 05 dias (art. 10 c/c 218, § 3º, ambos do CPC).
Após, vista à PRE.
Intime-se.
Curitiba, 09 de julho de 2018.
(a) PEDRO LUÍS SANSON CORAT – RELATOR”
_______________________________________________

Seção de Acórdãos
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RELAÇÃO 67/2018

PUBLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 810/2018
Altera a Resolução TRE/PR nº 615/2012, que trata do sistema de registro de gravação de depoimentos no âmbito da Justiça Eleitoral do
Paraná.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, conforme art. 22, inciso VII, do seu Regimento Interno,
CONSIDERANDO o contido no PAD nº 4738/2018;
CONSIDERANDO a inexistência no mercado nacional de mídia digital que contenha a marca e número de série gravado pelo fabricante;
CONSIDERANDO que a ausência de marca e número de série gravado na mídia pelo fabricante não compromete a segurança das gravações
das audiências;
CONSIDERANDO a necessidade de atualização da nomenclatura em razão da evolução tecnológica;
RESOLVE
Art. 1º Alterar os artigos 6º, 7º, 10, 11, 12, 14 e 16 da Resolução TRE/PR nº 615/2012 e revogar o parágrafo único do art. 12, que passam a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 6º Dos atos gravados será lavrado termo de audiência de que constará, resumidamente, a identificação da mídia digital, informando
respectiva marca, bem como o número dos autos, natureza da ação, data, nome das partes, interrogatórios, declarações e depoimentos
prestados e as deliberações do juiz.
Art. 7º Uma mídia gravada será destinada aos autos (mídia-processo) e outra servirá como cópia de segurança (mídia-segurança), a qual
deverá ser mantida separada dos autos, em local seguro no Cartório Eleitoral, ou na Secretaria Judiciária tratando-se de competência
originária do Tribunal.
Parágrafo único. ...
Art. 10. Não será permitida a retirada da mídia-segurança do Cartório Eleitoral, quando da carga dos autos aos procuradores das partes.
Art. 11. Na mídia-segurança não poderão ser gravados depoimentos de feitos distintos.
Parágrafo único. ...
Art. 12. Na mídia-processo e na mídia-segurança serão afixadas etiquetas de identificação, informando o número dos autos e o Juízo
respectivo.
Parágrafo único. (Revogado)
Art. 14. Se houver recurso, a mídia-processo acompanhará os autos quando da remessa ao Tribunal, permanecendo no Cartório Eleitoral ou
Secretaria Judiciária, caso seja processo de competência originária do Tribunal, a mídia-segurança.
Art. 16. No cumprimento de carta precatória ou de ordem, o Juízo deprecado/ordenado devolverá os respectivos autos acompanhados da
mídia-processo, contendo os atos registrados, competindo-lhe, ainda, manter cópia da mídia-segurança arquivada no Cartório Eleitoral ou na
Secretaria Judiciária e providenciar a cópia de segurança para arquivamento neste Tribunal, nos termos do parágrafo único do art. 7º.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DE SESSÕES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 09 de julho de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente
Des. GILBERTO FERREIRA
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral
PEDRO LUIS SANSON CORAT
PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO
ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO – Ausência justificada
JEAN CARLO LEECK
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
ELOISA HELENA MACHADO
Procuradora Regional Eleitoral
___________________________
RESOLUÇÃO Nº 811/2018
Regulamenta a designação e atribuições de Administradores de Prédio e Auxiliares de Serviços Eleitorais convocados para apoio aos cartórios
nas Eleições.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 22, inciso VII, do Regimento
Interno deste Tribunal,
CONSIDERANDO a faculdade dos Tribunais Regionais Eleitorais nomearem eleitores para apoio logístico para atuarem como administradores
de prédio e auxiliares dos trabalhos eleitorais junto aos locais de votação e cumprir outras atribuições a critério do Juiz Eleitoral;
CONSIDERANDO a possibilidade de serem efetuadas transmissões de dados extraídos das urnas diretamente dos locais de votação, por meio
do sistema de transmissão JE-Connect, utilizando recursos do próprio local de votação;
CONSIDERANDO a Resolução TSE nº 23.472/2016, que regulamenta o processo de elaboração de instrução para a realização de eleições
ordinárias, bem como as Resoluções editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral dispondo sobre os atos preparatórios para as eleições,
RESOLVE
Art. 1º Os Juízes Eleitorais poderão designar Administradores de Prédio e Auxiliares de Serviços Eleitorais para os locais de votação dentre
eleitores regularmente cadastrados, preferencialmente servidores ou funcionários do próprio local de votação, com conhecimento básico de
informática.
Art. 2º Incumbe aos ADMINISTRADORES DE PRÉDIO:
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I - participar dos cursos para conhecimento da legislação e dos sistemas eleitorais relacionados com a transmissão de dados, a serem
ministrados pelo Juiz Eleitoral ou pelo servidor do cartório a quem for delegada essa atribuição;
II - realizar os testes de transmissão de resultados nos dias e horários de eleições simuladas Nacional e Regional;
III – receber, mediante recibo, as urnas eletrônicas no local de votação, durante a semana que antecede à eleição;
IV - na véspera da eleição, preparar as seções eleitorais, conferir o material destinado aos mesários e ligar as urnas para conferência de data,
hora e número da seção correspondente e a tabela de correspondência, de modo a verificar seu perfeito funcionamento, desligando-as, após;
V – no dia da eleição:
a) orientar os mesários, os eleitores e fiscais de partido quanto ao procedimento dos trabalhos na seção eleitoral;
b) instruir os mesários e os Auxiliares de Serviços Eleitorais e de Justificativa quanto ao recebimento da justificativa da ausência de voto;
c) efetuar o pagamento de alimentação aos mesários e demais colaboradores convocados, quando recebido do cartório eleitoral, mediante
recibo;
d) proceder, ao final dos trabalhos, se determinado pelo Juiz, a recuperação de dados, se necessário, e a imediata transmissão dos resultados
extraídos da Memória de Resultado das urnas eletrônicas para o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná mediante o sistema de conexão JEConnect, utilizando recursos do próprio local de votação;
Parágrafo único. O Administrador de Prédio responsabilizar-se-á pela segurança das urnas eletrônicas, a partir do seu recebimento, e pela
distribuição aos Presidentes de Mesa de cada uma das seções eleitorais instaladas.
Art. 3º Incumbe aos AUXILIARES DE SERVIÇOS ELEITORAIS que atuarão nos locais de votação:
I - participar do curso para conhecimento da legislação a ser ministrado pelo Juiz Eleitoral ou pelo servidor do cartório a quem for delegada
essa atribuição;
II - auxiliar o Administrador de Prédio, na véspera e no dia da eleição, até seu término, em todos os trabalhos de preparação, manutenção e
execução dos atos relativos às eleições.
Art. 4º Encerrada a votação, as urnas eletrônicas serão entregues ao Administrador de Prédio pelo Presidente de Mesa ou Mesário por ele
indicado, cabendo ao primeiro a devolução do equipamento ao representante da empresa contratada ou ao preposto designado.
Art. 5º Revoga-se a Resolução nº 742/2016.
Art. 6º A presente Resolução entra em vigor nesta data.
SALA DE SESSÕES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 09 de julho de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente
Des. GILBERTO FERREIRA
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral
PEDRO LUIS SANSON CORAT
PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO
ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO – Ausência justificada
JEAN CARLO LEECK
Des. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
ELOÍSA HELENA MACHADO
Procuradora Regional Eleitoral
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
A presente proposta de Resolução trata-se de atualização da Resolução TRE/PR nº 742/16, em razão de alterações determinadas pela
Resolução TSE nº 23.554/17 (Atos Preparatórios).
Foi alterado o nome de Secretário de Prédio para Administrador de Prédio, conforme designação constante dos documentos extraídos do
Sistema ELO, a exemplo da convocação do colaborador.
Houve alteração do prazo para impugnação à designação dos colaboradores pela Resolução TSE nº 23.554/17 (antes era de 3 dias e passou
para 5 dias), motivando a alteração ou revogação da Resolução TRE/PR nº 742/16.
A proposta de Resolução apresentada suprimiu dispositivos que já são disciplinados na Resolução do TSE de Atos Preparatórios, evitando-se
a necessidade de revisão do normativo a cada eleição pelo TRE, caso haja alteração pelo TSE.
Nesses termos, apresenta-se minuta de Resolução, propondo a revogação da Resolução nº 742/16, que utilizava a nomenclatura de
“secretário de prédio” e previa prazo de impugnação de 3 dias, sendo que hoje é de 5 dias, mantendo regulamentação mínima para atender
peculiaridades da Justiça Eleitoral do Paraná quanto à designação e atribuições dos administradores de prédio e auxiliares de serviços
eleitorais em eleições municipais e gerais.
Curitiba, 09 de julho de 2018.
Des. Luiz Taro Oyama
PRESIDENTE
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REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0600514-21.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
[Pesquisa Eleitoral, Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta]
RELATOR: TITO CAMPOS DE PAULA
REPRESENTANTE: 11 - PARTIDO PROGRESSISTA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR LITISCONSORTE: 18 - REDE
SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL - PR, COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA,
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Advogados do(a) REPRESENTANTE: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666, FLAVIO PANSIERI - PR31150, OTAVIO AUGUSTO
BAPTISTA DA LUZ - PR86785, VANIA DE AGUIAR - PR36400 Advogados do(a) LITISCONSORTE: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO PR27936, ROOSEVELT ARRAES - PR34724, ANA PAULA PAVELSKI - PR35211, GABRIEL RICARDO BORA - PR65969, LUIZ GUSTAVO
DE ANDRADE - PR35267, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR36343, VICTOR AUGUSTO MACHADO SANTOS - PR76151 Advogado
do(a) LITISCONSORTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989 Advogados do(a) LITISCONSORTE: LEANDRO SOUZA ROSA PR30474, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977 REPRESENTADO: RADAR INTELIGENICA - EIRELI - EPP
Advogados do(a) REPRESENTADO: LEONILDO ANTONIO MENEGHEL JUNIOR - PR80993, GUILHERME EDER TOSS - PR85353

DECISÃO

REPRESENTAÇÕES Nº 0600514-212018.6.16.0000; 0600517-73.2018.6.16.0000; 0600520-28.2018.6.16.000 e 0600525-50.2018.6.16.000

1. Recebo os recursos interpostos pelo PARTIDO PROGRESSISTA –DIRETÓRIO ESTADUAL (ID 28210, Autos 514) e pela COMISSÃO
PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ID 28315, autos 520), por estarem presentes os pressupostos de
admissibilidade.
2. Indefiro o requerimento de distribuição por prevenção ao relator do Mandado de Segurança 0600526-35.2018.6.16.0000, formulado no
recurso interposto pelo PARTIDO PROGRESSISTA.
Nos termos do artigo 96, §3º da Lei nº 9.504/1997 e artigo 2º da Resolução-TSE nº 23.457/2017, a competência para a apreciação das
representações e dos pedidos de direito de resposta édos juízes auxiliares, estando implícito no artigo 20 da citada Resolução que a relatoria
do Recurso no plenário cabe ao próprio juiz auxiliar que julgou a matéria, situação que já chegou a ser descrita de forma minuciosa em
Resoluções de pleitos anteriores e que também édetalhada pela doutrina:
Tramitação no tribunal –uma vez apresentadas as contrarrazões ou escoado in albis o prazo para que a parte possa fazê-lo, os autos devem
ser remetidos ao Ministério Público Eleitoral (Procuradoria Regional ou Procuradoria Geral, conforme o processo tramite respectivamente em
TRE ou no TSE) para que se manifeste na qualidade de custos legis.
O próprio juiz auxiliar que julgou a matéria monocraticamente será o relator do recurso no órgão colegiado.
Assim, retornando os autos do Ministério Público Eleitoral, o juiz auxiliar apreciará o recurso, elaborará relatório e voto, levando-o ao órgão
colegiado para julgamento.
Não há falar, aqui, em revisão.
No julgamento, o juiz auxiliar substituirá no órgão colegiado membro efetivo de categoria idêntica àsua. Por exemplo, em TRE: se o juiz auxiliar
for desembargador estadual, substituirá membro efetivo do colegiado que seja desembargador estadual, se o auxiliar for juiz ou
desembargador federal, substituirá o membro do colegiado que também seja juiz ou desembargador federal. Com isso, são atendidas as
regras inscritas na Constituição Federal relativamente àcomposição dos tribunais eleitorais, a saber, o art. 119, I e II, e o art. 120, §1º, I, II e III.
(GOMES, José Jairo. Recursos Eleitorais / José Jairo Gomes –2. Ed.- São Paulo: atlas, 2016, pág. 89)
3. Os recorrentes formulam pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos, afirmando, em linhas gerais, que a divulgação
da pesquisa impugnada, acaso ocorra, éirreversível e traria, no caso de reforma do decisum, prejuízo irreparável.
O artigo 257 do Código Eleitoral prevê expressamente que os recursos eleitorais não são dotados de efeito suspensivo, sendo que apenas em
hipóteses excepcionais, quando presentes a probabilidade de êxito do recurso e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação o relator
pode atribuir o referido efeito, nos termos do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil.
Na hipótese dos autos, entretanto, não se vislumbra nenhum dos dois requisitos legais.
Com efeito, as razões de recurso limitam-se a repetir as alegações iniciais, sem indicar argumentos hábeis que, num juízo perfunctório,
demonstrem manifesta abusividade dos quesitos, bem como a necessidade de se sacrificar a liberdade de expressão e o direito de informação.
Ademais, trata-se de pesquisa registrada em de 19 de maio, cujo resultado já foi divulgado na ocasião, ou seja, trata-se de dados antigos, já
superados pelo decurso de quase dois meses de pré-campanha, não se vislumbrando risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação.
Com esses fundamentos, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos.
4. Intime-se a empresa recorrida para que, no prazo de 1 dia, apresente, querendo, contrarrazões.
5. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, dê-se vista àProcuradoria Regional Eleitoral para parecer, no prazo de 1 dia.
6. Após, voltem-me conclusos.
7. Autorizo a Secretaria Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento da presente decisão.
8. Intime-se.
Curitiba, 05 de julho de 2018.

Des. TITO CAMPOS DE PAULA
Relator

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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Processo 0600356-63.2018.6.16.0000

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

Processo nº 0600356-63.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
RELATOR: GILBERTO FERREIRA
REQUERENTE: 18 - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETÓRIO - ESTADUAL - PR
Advogado do(a) REQUERENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724

DECISÃO
ÀSecretaria para que retifique a autuação para a classe processual Petição, tendo em vista que não se trata de Prestação de Contas. Dê-se
ciência àSeção de Prestação de Contas e aos respectivos Cartórios Eleitorais dos quais são integrantes os Municípios a que se referem as
Certidões anexadas ao documento 21454, a respeito da presente decisão e do conteúdo da Petição de número 24345. Cumpridos os itens
acima, intime-se o requerente e após, considerando que não há atividade jurisdicional a ser prestada no presente feito, arquivem-se.

Curitiba, 22 de maio de 2018.
Des. GILBERTO FERREIRA Relator

Processo 0600520-28.2018.6.16.0000

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0600520-28.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ (APENSO AO PROCESSO Nº 060051421.2018.6.16.0000)

REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0600514-21.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
[Pesquisa Eleitoral, Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta]
RELATOR: TITO CAMPOS DE PAULA
REPRESENTANTE: 11 - PARTIDO PROGRESSISTA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR LITISCONSORTE: 18 - REDE
SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL - PR, COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA,
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Advogados do(a) REPRESENTANTE: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666, FLAVIO PANSIERI - PR31150, OTAVIO AUGUSTO
BAPTISTA DA LUZ - PR86785, VANIA DE AGUIAR - PR36400 Advogados do(a) LITISCONSORTE: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO PR27936, ROOSEVELT ARRAES - PR34724, ANA PAULA PAVELSKI - PR35211, GABRIEL RICARDO BORA - PR65969, LUIZ GUSTAVO
DE ANDRADE - PR35267, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR36343, VICTOR AUGUSTO MACHADO SANTOS - PR76151 Advogado
do(a) LITISCONSORTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989 Advogados do(a) LITISCONSORTE: LEANDRO SOUZA ROSA PR30474, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977 REPRESENTADO: RADAR INTELIGENICA - EIRELI - EPP
Advogados do(a) REPRESENTADO: LEONILDO ANTONIO MENEGHEL JUNIOR - PR80993, GUILHERME EDER TOSS - PR85353

DECISÃO

REPRESENTAÇÕES Nº 0600514-212018.6.16.0000; 0600517-73.2018.6.16.0000; 0600520-28.2018.6.16.000 e 0600525-50.2018.6.16.000

1. Recebo os recursos interpostos pelo PARTIDO PROGRESSISTA –DIRETÓRIO ESTADUAL (ID 28210, Autos 514) e pela COMISSÃO
PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ID 28315, autos 520), por estarem presentes os pressupostos de
admissibilidade.
2. Indefiro o requerimento de distribuição por prevenção ao relator do Mandado de Segurança 0600526-35.2018.6.16.0000, formulado no
recurso interposto pelo PARTIDO PROGRESSISTA.
Nos termos do artigo 96, §3º da Lei nº 9.504/1997 e artigo 2º da Resolução-TSE nº 23.457/2017, a competência para a apreciação das
representações e dos pedidos de direito de resposta édos juízes auxiliares, estando implícito no artigo 20 da citada Resolução que a relatoria
do Recurso no plenário cabe ao próprio juiz auxiliar que julgou a matéria, situação que já chegou a ser descrita de forma minuciosa em
Resoluções de pleitos anteriores e que também édetalhada pela doutrina:
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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Tramitação no tribunal –uma vez apresentadas as contrarrazões ou escoado in albis o prazo para que a parte possa fazê-lo, os autos devem
ser remetidos ao Ministério Público Eleitoral (Procuradoria Regional ou Procuradoria Geral, conforme o processo tramite respectivamente em
TRE ou no TSE) para que se manifeste na qualidade de custos legis.
O próprio juiz auxiliar que julgou a matéria monocraticamente será o relator do recurso no órgão colegiado.
Assim, retornando os autos do Ministério Público Eleitoral, o juiz auxiliar apreciará o recurso, elaborará relatório e voto, levando-o ao órgão
colegiado para julgamento.
Não há falar, aqui, em revisão.
No julgamento, o juiz auxiliar substituirá no órgão colegiado membro efetivo de categoria idêntica àsua. Por exemplo, em TRE: se o juiz auxiliar
for desembargador estadual, substituirá membro efetivo do colegiado que seja desembargador estadual, se o auxiliar for juiz ou
desembargador federal, substituirá o membro do colegiado que também seja juiz ou desembargador federal. Com isso, são atendidas as
regras inscritas na Constituição Federal relativamente àcomposição dos tribunais eleitorais, a saber, o art. 119, I e II, e o art. 120, §1º, I, II e III.
(GOMES, José Jairo. Recursos Eleitorais / José Jairo Gomes –2. Ed.- São Paulo: atlas, 2016, pág. 89)
3. Os recorrentes formulam pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos, afirmando, em linhas gerais, que a divulgação
da pesquisa impugnada, acaso ocorra, éirreversível e traria, no caso de reforma do decisum, prejuízo irreparável.
O artigo 257 do Código Eleitoral prevê expressamente que os recursos eleitorais não são dotados de efeito suspensivo, sendo que apenas em
hipóteses excepcionais, quando presentes a probabilidade de êxito do recurso e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação o relator
pode atribuir o referido efeito, nos termos do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil.
Na hipótese dos autos, entretanto, não se vislumbra nenhum dos dois requisitos legais.
Com efeito, as razões de recurso limitam-se a repetir as alegações iniciais, sem indicar argumentos hábeis que, num juízo perfunctório,
demonstrem manifesta abusividade dos quesitos, bem como a necessidade de se sacrificar a liberdade de expressão e o direito de informação.
Ademais, trata-se de pesquisa registrada em de 19 de maio, cujo resultado já foi divulgado na ocasião, ou seja, trata-se de dados antigos, já
superados pelo decurso de quase dois meses de pré-campanha, não se vislumbrando risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação.
Com esses fundamentos, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos.
4. Intime-se a empresa recorrida para que, no prazo de 1 dia, apresente, querendo, contrarrazões.
5. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, dê-se vista àProcuradoria Regional Eleitoral para parecer, no prazo de 1 dia.
6. Após, voltem-me conclusos.
7. Autorizo a Secretaria Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento da presente decisão.
8. Intime-se.
Curitiba, 05 de julho de 2018.

Des. TITO CAMPOS DE PAULA
Relator

Processo 0600525-50.2018.6.16.0000

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0600525-50.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ (APENSO AO PROCESSO Nº 060051421.2018.6.16.0000)
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0600514-21.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
[Pesquisa Eleitoral, Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta]
RELATOR: TITO CAMPOS DE PAULA
REPRESENTANTE: 11 - PARTIDO PROGRESSISTA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR LITISCONSORTE: 18 - REDE
SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL - PR, COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA,
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Advogados do(a) REPRESENTANTE: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666, FLAVIO PANSIERI - PR31150, OTAVIO AUGUSTO
BAPTISTA DA LUZ - PR86785, VANIA DE AGUIAR - PR36400 Advogados do(a) LITISCONSORTE: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO PR27936, ROOSEVELT ARRAES - PR34724, ANA PAULA PAVELSKI - PR35211, GABRIEL RICARDO BORA - PR65969, LUIZ GUSTAVO
DE ANDRADE - PR35267, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR36343, VICTOR AUGUSTO MACHADO SANTOS - PR76151 Advogado
do(a) LITISCONSORTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989 Advogados do(a) LITISCONSORTE: LEANDRO SOUZA ROSA PR30474, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977 REPRESENTADO: RADAR INTELIGENICA - EIRELI - EPP
Advogados do(a) REPRESENTADO: LEONILDO ANTONIO MENEGHEL JUNIOR - PR80993, GUILHERME EDER TOSS - PR85353

DECISÃO
REPRESENTAÇÕES Nº 0600514-212018.6.16.0000; 0600517-73.2018.6.16.0000; 0600520-28.2018.6.16.000 e 0600525-50.2018.6.16.000
1. Recebo os recursos interpostos pelo PARTIDO PROGRESSISTA –DIRETÓRIO ESTADUAL (ID 28210, Autos 514) e pela COMISSÃO
PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ID 28315, autos 520), por estarem presentes os pressupostos de
admissibilidade.
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2. Indefiro o requerimento de distribuição por prevenção ao relator do Mandado de Segurança 0600526-35.2018.6.16.0000, formulado no
recurso interposto pelo PARTIDO PROGRESSISTA.
Nos termos do artigo 96, §3º da Lei nº 9.504/1997 e artigo 2º da Resolução-TSE nº 23.457/2017, a competência para a apreciação das
representações e dos pedidos de direito de resposta édos juízes auxiliares, estando implícito no artigo 20 da citada Resolução que a relatoria
do Recurso no plenário cabe ao próprio juiz auxiliar que julgou a matéria, situação que já chegou a ser descrita de forma minuciosa em
Resoluções de pleitos anteriores e que também édetalhada pela doutrina:
Tramitação no tribunal –uma vez apresentadas as contrarrazões ou escoado in albis o prazo para que a parte possa fazê-lo, os autos devem
ser remetidos ao Ministério Público Eleitoral (Procuradoria Regional ou Procuradoria Geral, conforme o processo tramite respectivamente em
TRE ou no TSE) para que se manifeste na qualidade de custos legis.
O próprio juiz auxiliar que julgou a matéria monocraticamente será o relator do recurso no órgão colegiado.
Assim, retornando os autos do Ministério Público Eleitoral, o juiz auxiliar apreciará o recurso, elaborará relatório e voto, levando-o ao órgão
colegiado para julgamento.
Não há falar, aqui, em revisão.
No julgamento, o juiz auxiliar substituirá no órgão colegiado membro efetivo de categoria idêntica àsua. Por exemplo, em TRE: se o juiz auxiliar
for desembargador estadual, substituirá membro efetivo do colegiado que seja desembargador estadual, se o auxiliar for juiz ou
desembargador federal, substituirá o membro do colegiado que também seja juiz ou desembargador federal. Com isso, são atendidas as
regras inscritas na Constituição Federal relativamente àcomposição dos tribunais eleitorais, a saber, o art. 119, I e II, e o art. 120, §1º, I, II e III.
(GOMES, José Jairo. Recursos Eleitorais / José Jairo Gomes –2. Ed.- São Paulo: atlas, 2016, pág. 89)
3. Os recorrentes formulam pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos, afirmando, em linhas gerais, que a divulgação
da pesquisa impugnada, acaso ocorra, éirreversível e traria, no caso de reforma do decisum, prejuízo irreparável.
O artigo 257 do Código Eleitoral prevê expressamente que os recursos eleitorais não são dotados de efeito suspensivo, sendo que apenas em
hipóteses excepcionais, quando presentes a probabilidade de êxito do recurso e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação o relator
pode atribuir o referido efeito, nos termos do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil.
Na hipótese dos autos, entretanto, não se vislumbra nenhum dos dois requisitos legais.
Com efeito, as razões de recurso limitam-se a repetir as alegações iniciais, sem indicar argumentos hábeis que, num juízo perfunctório,
demonstrem manifesta abusividade dos quesitos, bem como a necessidade de se sacrificar a liberdade de expressão e o direito de informação.
Ademais, trata-se de pesquisa registrada em de 19 de maio, cujo resultado já foi divulgado na ocasião, ou seja, trata-se de dados antigos, já
superados pelo decurso de quase dois meses de pré-campanha, não se vislumbrando risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação.
Com esses fundamentos, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos.
4. Intime-se a empresa recorrida para que, no prazo de 1 dia, apresente, querendo, contrarrazões.
5. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, dê-se vista àProcuradoria Regional Eleitoral para parecer, no prazo de 1 dia.
6. Após, voltem-me conclusos.
7. Autorizo a Secretaria Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento da presente decisão.
8. Intime-se.
Curitiba, 05 de julho de 2018.

Des. TITO CAMPOS DE PAULA
Relator

Processo 0600514-21.2018.6.16.0000

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0600514-21.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
[Pesquisa Eleitoral, Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta]
RELATOR: TITO CAMPOS DE PAULA
REPRESENTANTE: 11 - PARTIDO PROGRESSISTA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR LITISCONSORTE: 18 - REDE
SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL - PR, COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA, PARTIDO
DEMOCRATICO TRABALHISTA
Advogados do(a) REPRESENTANTE: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666, FLAVIO PANSIERI - PR31150, OTAVIO AUGUSTO
BAPTISTA DA LUZ - PR86785, VANIA DE AGUIAR - PR36400 Advogados do(a) LITISCONSORTE: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936,
ROOSEVELT ARRAES - PR34724, ANA PAULA PAVELSKI - PR35211, GABRIEL RICARDO BORA - PR65969, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE PR35267, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR36343, VICTOR AUGUSTO MACHADO SANTOS - PR76151 Advogado do(a)
LITISCONSORTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989 Advogados do(a) LITISCONSORTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474,
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977 REPRESENTADO: RADAR INTELIGENICA - EIRELI - EPP
Advogados do(a) REPRESENTADO: LEONILDO ANTONIO MENEGHEL JUNIOR - PR80993, GUILHERME EDER TOSS - PR85353

DECISÃO
REPRESENTAÇÕES Nº 0600514-212018.6.16.0000; 0600517-73.2018.6.16.0000; 0600520-28.2018.6.16.000 e 0600525-50.2018.6.16.000

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

Ano X - Número 123

Curitiba, quarta-feira, 11 de julho de 2018

Página 31

1. Recebo os recursos interpostos pelo PARTIDO PROGRESSISTA –DIRETÓRIO ESTADUAL (ID 28210, Autos 514) e pela COMISSÃO PROVISÓRIA
ESTADUAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ID 28315, autos 520), por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.
2. Indefiro o requerimento de distribuição por prevenção ao relator do Mandado de Segurança 0600526-35.2018.6.16.0000, formulado no recurso interposto
pelo PARTIDO PROGRESSISTA.
Nos termos do artigo 96, §3º da Lei nº 9.504/1997 e artigo 2º da Resolução-TSE nº 23.457/2017, a competência para a apreciação das representações e dos
pedidos de direito de resposta édos juízes auxiliares, estando implícito no artigo 20 da citada Resolução que a relatoria do Recurso no plenário cabe ao próprio
juiz auxiliar que julgou a matéria, situação que já chegou a ser descrita de forma minuciosa em Resoluções de pleitos anteriores e que também édetalhada pela
doutrina:
Tramitação no tribunal –uma vez apresentadas as contrarrazões ou escoado in albis o prazo para que a parte possa fazê-lo, os autos devem ser remetidos ao
Ministério Público Eleitoral (Procuradoria Regional ou Procuradoria Geral, conforme o processo tramite respectivamente em TRE ou no TSE) para que se
manifeste na qualidade de custos legis.
O próprio juiz auxiliar que julgou a matéria monocraticamente será o relator do recurso no órgão colegiado.
Assim, retornando os autos do Ministério Público Eleitoral, o juiz auxiliar apreciará o recurso, elaborará relatório e voto, levando-o ao órgão colegiado para
julgamento.
Não há falar, aqui, em revisão.
No julgamento, o juiz auxiliar substituirá no órgão colegiado membro efetivo de categoria idêntica àsua. Por exemplo, em TRE: se o juiz auxiliar for
desembargador estadual, substituirá membro efetivo do colegiado que seja desembargador estadual, se o auxiliar for juiz ou desembargador federal, substituirá
o membro do colegiado que também seja juiz ou desembargador federal. Com isso, são atendidas as regras inscritas na Constituição Federal relativamente
àcomposição dos tribunais eleitorais, a saber, o art. 119, I e II, e o art. 120, §1º, I, II e III. (GOMES, José Jairo. Recursos Eleitorais / José Jairo Gomes –2. Ed.São Paulo: atlas, 2016, pág. 89)
3. Os recorrentes formulam pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos, afirmando, em linhas gerais, que a divulgação da pesquisa
impugnada, acaso ocorra, éirreversível e traria, no caso de reforma do decisum, prejuízo irreparável.
O artigo 257 do Código Eleitoral prevê expressamente que os recursos eleitorais não são dotados de efeito suspensivo, sendo que apenas em hipóteses
excepcionais, quando presentes a probabilidade de êxito do recurso e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação o relator pode atribuir o referido
efeito, nos termos do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil.
Na hipótese dos autos, entretanto, não se vislumbra nenhum dos dois requisitos legais.
Com efeito, as razões de recurso limitam-se a repetir as alegações iniciais, sem indicar argumentos hábeis que, num juízo perfunctório, demonstrem manifesta
abusividade dos quesitos, bem como a necessidade de se sacrificar a liberdade de expressão e o direito de informação.
Ademais, trata-se de pesquisa registrada em de 19 de maio, cujo resultado já foi divulgado na ocasião, ou seja, trata-se de dados antigos, já superados pelo
decurso de quase dois meses de pré-campanha, não se vislumbrando risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação.
Com esses fundamentos, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos.
4. Intime-se a empresa recorrida para que, no prazo de 1 dia, apresente, querendo, contrarrazões.
5. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, dê-se vista àProcuradoria Regional Eleitoral para parecer, no prazo de 1 dia.
6. Após, voltem-me conclusos.
7. Autorizo a Secretaria Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento da presente decisão.
8. Intime-se.
Curitiba, 05 de julho de 2018.
Des. TITO CAMPOS DE PAULA
Relator

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

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

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

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

ZONAS ELEITORAIS
2ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral
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INTIMAÇÃO
REPRESENTAÇÃO Nº: 25-61.2017.6.16.0002
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO (A): SIGILOSO
ADVOGADO (A) (S): MARIANA STRAPASSON, OAB/PR Nº 62.130
INTIMAÇÃO, na forma da lei, do inteiro teor do despacho exarado pela Exma. Juíza Eleitoral, Dra.Sibele Lustosa, nos autos acima
discriminados.
I – Ante trânsito em julgado (conforme certidão de fl. 63), cumpra-se a sentença de fls. 54/58;
II – Intime-se para pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias;
III- Não havendo pagamento no referido prazo (o que deverá ser certificado), encaminhe-se o Termo de Inscrição de Multa Eleitoral ao Tribunal
Regional Eleitoral para fins de inscrição em dívida ativa, conforme art. 263 do Provimento nº 02/2018 – CRE/PR;
IV – Registre-se o fato no Livro de Inscrição de Dívidas do Cartório;
V – Conforme certidão de fl. 64, não é possível nesta ocasião registrar os ASEs 264 (multa eleitoral) e 540 (inelegibilidade), tendo em vista o
fechamento do cadastro eleitoral.
Assim, tal diligência deverá ser providenciada tão logo seja reaberto o Cadastro Eleitoral;
VI – Diligências necessárias.
Curitiba, 26 de junho de 2018.
Sibele Lustosa
Juíza da 002ª Zona Eleitoral

INTIMAÇÃO
REPRESENTAÇÃO Nº: 28-16.2017.6.16.0002
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO (A): SIGILOSO
ADVOGADO (A) (S): RHUANITA GRACIELA DRODZ, OAB/PR Nº 73.740
INTIMAÇÃO, na forma da lei, do inteiro teor do despacho exarado pela Exma. Juíza Eleitoral, Dra.Sibele Lustosa, nos autos acima
discriminados.
Considerando o parecer de fls. 62/64, intime-se o Representado para, querendo, apresentar alegações finais no prazo de 02 (dois) dias.
Em, 19/06/2018.
Sibele Lustosa
Juíza da 2ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR

8ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral
PROCESSO Nº 16-47.2018.6.16.0008
CLASSE: PRESTAÇÃO DE CONTAS
ESPÉCIE: EXERCÍCIO FINANCEIRO
MUNICÍPO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
PARTIDO: DEMOCRATAS - DEM
PRESIDENTE: PEDRO SETENARESKI FILHO
TESOUREIRO: SANDRO ALMIR SETIM
ADVOGADOS: NARA ELAINE XAVIER DA SILVA – OAB/PR 29378
NOME DA JUÍZA: CAROLINA DELDUQUE SENNES BASSO
“A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2017, em atendimento ao disposto
na Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.464/2015, em seu aspecto material, e Resolução TSE nº 23.546/2017, em seu
aspecto processual. Foi proferido despacho e publicado o Edital nº 16/2018, tendo decorrido o prazo de 05 (cinco) dias, sem que as contas
apresentadas tenham sido objeto de impugnação. Desta feita, o Chefe do Cartório Eleitoral emitiu informação – fl.53/54, assinalando a
ausência:- De comprovante de remessa, à Receita Federal, da escrituração contábil digital - A ausência de parecer da comissão executiva ou
do conselho fiscal acerca das contas. - Extratos bancários relativos ao período ao qual se refiram as contas prestadas, demonstrando a
movimentação financeira ou a sua ausência, em forma definitiva. - Documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com
recursos oriundos do Fundo Partidário. - Cópia da GRU, de que trata o artigo 14 desta resolução. - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa. Parecer do Conselho Fiscal, ou órgão competente, da fundação mantida pelo partido político. - Instrumento de mandato para constituição de
advogado para a prestação de contas. - Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional habilitado; e - As
peças devem conter assinatura digital do presidente, do tesoureiro do órgão partidário, do advogado e do profissional de contabilidade
habilitado. Expedida a intimação para que o partido suprisse tais irregularidades, tem-se que o órgão logrou êxito em dirimir tais falhas,
notadamente pela apresentação da manifestação de fls.63/84. A unidade técnica emitiu nova análise, fl.85, recomendando a aprovação das
contas, o que foi referendado pelo representante do Ministério Público Eleitoral. Nesse diapasão, note-se que a prestação de contas contou
com todos os requisitos para análise e julgamento, não existindo quaisquer indícios de irregularidades e vícios que lhe comprometam. Isto
Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas apresentadas pelo PARTIDO DEMOCRATAS – DEM – SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS/PR, referente ao exercício financeiro de 2017, com fulcro no art. 37, da Lei nº 9.096/95, art. 45, inciso VIII, “a”, da Resolução TSE nº
23.464/2015. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral. Registre-se o julgamento das
contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do trânsito em julgado. Diligências
necessárias, após arquive-se. São José dos Pinhais/PR, 09 de Julho de 2018. Carolina Delduque Sennes Basso Juíza Eleitoral”
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11ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Portaria 03/2018
O Excelentíssimo Senhor Doutor Rodrigo Morillos, MM. Juiz da 011ª Zona Eleitoral de Rio Negro/PR, no uso de suas atribuições legais e,
Considerando a necessidade de celeridade nos trâmites administrativos e processuais eleitorais, em especial, quando das intimações,
notificações, citações e convocações; Considerando a inexistência, na Justiça Eleitoral, de quadro específico de oficiais de justiça;
Considerando as dimensões territoriais da 011ª Zona Eleitoral; Considerando que, em determinadas ocasiões, o(a) Chefe de Cartório vê-se
impedido de cumprir o mister de oficial de justiça; Considerando o permissivo estabelecido no artigo 352 do Provimento nº 002/2018 –
CRE/PR; RESOLVE: DESIGNAR, como Oficiais de Justiça Ana Carolina Dürks Wanderley Dias Martinez e Silva, servidora do quadro efetivo
do TRE/PR, e Vanessa Ribeiro Fernandes, servidora requisitada da Prefeitura Municipal de Rio Negro/PR.
PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. Rio Negro/PR, 29 de junho de 2018.
RODRIGO MORILLOS Juiz Eleitoral

35ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral
RELAÇÃO DE PUBLICAÇÃO Nº. 15/2018

PETIÇÃO Nº. 57-30.2018.6.16.0035
REQUERENTE: JOVELINO DONIZETE DE GODOI
ADV.: MARIA HELOISA BONONI SALES – OAB/PR 88.648
REQUERIDO: 35ª ZONA ELEITORAL
Intimação, na forma da lei, da decisão exarada nos autos supra, pela MMª. Juíza Eleitoral, Dra. ÂNGELA TONETTI BIAZUS, cujo teor é o que
segue: “Trata-se de Pedido de Adequação do regime Semiaberto ao Regime Aberto proposta por Jovelino Donizete de Godoi. Na petição
inicial alegou que o autor foi condenado a pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) meses, de detenção, em regime semiaberto, e pagamento de
pena e multa no valor de 680 UFIRs (R$ 723,58 – setecentos e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos) em razão da prática do crime
previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 9.504/97. Aduz que há mandado de prisão expedido desde o dia 05 de junho de 2018, por Carta Precatória.
Sustenta que, antes do início do cumprimento da pena, deve ser determinado a harmonização da pena. Alega que o autor possui emprego e
residência fixa, é um homem íntegro e religioso, gozando de bom conceito. Ao final, requereu a conversão do regime semiaberto para o aberto,
uma vez que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, com a expedição de contramandado.
Compulsando os presentes autos, verifica-se que o número do processo mencionado pelo autor às fls. 02 (Execução Penal nº 3132.2018.6.16.0035), trata-se de Carta Precatória encaminhada a este juízo, com a finalidade de intimação do autor para efetuar o pagamento
da pena de multa, conforme mencionado na certidão feita pelo Cartório Eleitoral. Aliás, a Carta Precatória já foi devolvida ao juízo deprecante
(Zona Eleitoral de Botucatu-SP).
A execução de pena não tramita nesta Zona Eleitoral.
Ademais, não restou demonstrado que há mandado de prisão expedido em desfavor do autor.
Portanto, deverá o autor ingressar com o pedido feito nos presentes autos perante a Vara de Execução do juízo em que está sendo executada
a sentença proferida nos Autos nº 12-11.2017.6.16.0026.
Diante do exposto, declaro a incompetência da Justiça Eleitoral para apreciação e julgamento do pedido.
Oportunamente, arquivem-se os autos, com as anotações e cautelas de estilo.
Intimem-se. Diligencias necessárias.
Assaí, 06 de julho de 2018.
Ângela Tonetti Biazus
Juíza Eleitoral”

38ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

EDITAL
JUSTIÇA ELEITORAL
38ª ZONA ELEITORAL – PITANGA/PARANÁ
EDITAL Nº. 019/2018
Prazo: 03 dias
O Excelentíssimo Senhor Doutor Luciano Lara Zequinão, MM. Juiz da 38ª Zona Eleitoral, designado, no uso de suas atribuições legais,
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TORNA PÚBLICO, a todos que o presente Edital vierem, ou dele tiverem conhecimento, o recebimento da Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos Financeiros, referente ao exercício de 2017 apresentada pelo(s) órgão(s) partidário(s), conforme relação que
segue:
Município de Pitanga
Partido
Responsáveis
Processo/Protocolo
Partido Ecológico-PEN
Leonides Resnizek Mendes
25-16.2018.6.16.003
14.777/2018-30/04/2018
Partido da República-PR
Altair José Zampier
26-98.2018.6.16.0038
14.776/2018-30/04/2018
Partido Trabalhista Cristão-PTC
Marcelito Sosnitzki
10-47.2018.6.16.0038
12.638/2018-25/04/2018
Partido Democrático Trabalhista-PDT
Nanci Bassani
32-08.2018.6.16.0038
14.860/2018-30/04/2018
Partido Progressista-PP
Luiz Carlos Mendes
31-23.2018.6.16.0038
15.002/2018-30/04/2018
Partido Social Democrático-PSD
Vicente Dziubat
24-31.2018.6.16.0038
14.730/2018-30/04/2018
Partido do Movimento Democrático
Brasileiro-PMDB

Josimar Claudio Cionek

37-30.2018.6.16.0038
18.676/2018-15/05/2018

Partido Socialista Brasileiro-PSB

Edson Stipp

36-45.2018.6.16.0038
18.648/2018-15/05/2018

Partido dos Trabalhadores-PT

Claudemir Esquerdo Corral

Partido
da
Social
Brasileira- PSDB

Jorge Pittner

41-67.2018.6.16.0038
19.281/2018-17/05/2018
50-29.2018.6.16.0038
21.881/2018-01/06/2018
49-44.2018.6.16.0038
21.882/2018-01/06/2018
47-74.2018.6.16.0038
21.246/2018-25/05/2018
42-52.2018.6.16.0038
19.518/2018-17/05/2018

Democrácia

Partido da Mobilização Nacional de
Pitanga-PMN

Pedro Aparecido Vichuate

Partido Trabalhista Brasileiro-PTB

Jane Picolli Albuquerque

Partido das Mulheres Brasileiras-PMB

Angela Vujanski de Jesus

Partido Comunista do Brasil-PCdoB

Júlio Cesar Peczek

Partido Republicano da Ordem SocialPROS

Mirna
Ledaci
Galafassi

SDD- Solidariedade

Anderson Luiz Guedes

Município de Santa Maria do Oeste
Partido Trabalhista Brasileiro-PTB

Luiz Sergio Leal

Partido Democrático Trabalhista-PDT

José Luiz Nervis

Partido Social Liberal-PSL

Elio Didimo

Partido Comunista do Brasil-PCdoB

Roberto Gonzaga Nuza

Democratas-DEM

Marli Cândida de Lima

Partido Popular Socialista-PPS

Euleri José Leal

Partido
da
Social
Brasileira – PSDB

Luiz Antonio de Lima

Democracia

Franzoloso

35-60.2018.6.16.0038
18.307/2018-14/05/2018
48-59.2018.6.16.0038
21.245/2018-25/05/2018
62.43.2018.6.16.0038
23.505/2018-18/06/2018
16-54.2018.6.16.0038
13.932/2018-30/04/2018
14-84.2018.6.16.0038
13.930/2018-30/04/2018
11-32.2018.6.16.0038
13.259/2018-27/04/2018
15-69.2018.6.16.0038
13.931/2018-30/04/2018
12-17.2018.6.16.0038
13.928/2018-30/04/2018
23-46.2018.6.16.0038
13.929/2018-30/04/2018
39-97.2018.6.16.0038
18.727/2018-15/05/2018

Partido Socialista Brasileiro-PSB

Ademir da Silva Dutra

Partido Republicano Brasileiro-PRB

Gonçalino de Oliveira

Partido do Movimento Democrático
Brasileiro-PMDB

Reinaldo Mello Machado

38-15.2018.6.16.0038
18.728/2018-15/05/2018

Partido Progressista-PP

José Joel Bueno

44-22.2018.6.16.0038
19.729/2018-18/05/2018

Município de Boa Ventura de São Roque
Partido Popular Socialista-PPS
Mauro Dalzotto Morski
Partido
PRP

Republicano

Progressista-

Ademar João dos Santos

17-39.2018.6.16.0038
13.933/2018-30/04/2018
40-82.2018.6.16.0038
18.726/2018- 15/05/2018

19-09.2018.6.16.0038
13.901/2018 – 30/04/2018
30-38.2018.6.16.0038
15.297/2018 – 02/05/2018
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Partido Trabalhista Cristão-PTC

José Rodrigues de Quadros

Partido Democrático Trabalhista-PDT

Dolores Morski Forekevicz

Partido do Movimento DemocráticoPMDB
Partido
da
Social
Democracia
Brasileira-PSDB
Partido Socialista Brasileiro-PSB

Nestor Kenear

Joanis Pereira Ferreira

Partido Social Democrático-PSD

Marcia Morski Maciel

Partido da República-PR

Julcimara Dallagnol dos Anjos

Democratas-DEM

José Guiomar F. da Silva

Partido Social Cristão-PSC

José de Barros Sobrinho

Município de Mato Rico
Democratas-DEM

Antonio Smokanytz

Partido dos Trabalhadores-PT

Marcelo Rak

PR- Partido da República

Marcelo Adriano de Almeida

Joaquim Domingos dos Santos
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28-68.2018.6.16.0038
15.299/2018 -02/05/2018
22-61.2018.6.16.0038
14.571/2018-30/04/2018
21-76.2018.6.16.0038
14.013/2018-30/04/2018
29-53.2018.6.16.0038
15.298/2018- 05/05/2018
20-91.2018.6.16.0038
13.892/2018-30/04/2018
18-24.2018.6.16.0038
13.902/2018-30/04/2018
51-14.2018.6.16.0038
23.014/2018-06/06/2018
58-06.2018.6.16.0038
23.395/2018-08/06/2018
60-73.2018.6.16.0038
24.489/2018-13/06/2018
27-83.2018.6.16.0038
14.729/2018-30/04/2018
33-90.2018.6.16.0038
16.024/2018-04/05/2018
61-58.2018.6.16.0038
155/2018-18/06/2018

Ficam por meio deste Edital, todos cientes de que, no prazo de 03 (três) dias, contados a partir da publicação, qualquer interessado poderá
apresentar impugnação, nos termos do artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº. 23.546/2017.
E para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente Edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônica e afixado em local de
costume deste Fórum Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Pitanga/PR., no dia 21 de junho do ano de 2018. Eu, _________, Marileide
Ribeiro de Camargo, Chefe de Cartório da 38ª. Zona Eleitoral de Pitanga, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM Juiz
Eleitoral, Doutor Luciano Lara Zequinão.
Luciano Lara Zequinão
Juiz da 38ª Zona Eleitoral

43ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral
vista aos interessados para manifestação
EDITAL Nº 17/2018
A Doutora Patrícia Roque Carbonieri, MM.ª Juíza da 43ª Zona Eleitoral, Circunscrição Eleitoral do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, em cumprimento ao disposto no Art. 45, inciso VII, da Resolução TSE n. 23.546/2017, a abertura de vista aos interessados
para se manifestarem sobre informações e os documentos apresentados no processo Prestação de Contas nº 34-60.2018.6.16.0043 do
Partido
Social
Democrático
PSD,
prazo
comum
de
03
(três)
dias
da
publicação
do
presente
edital.
DADO E PASSADO nesta cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, aos 06 dias do mês de julho de 2018. Eu __________(Maria Cristina
Vitorino
Alves),
chefe
de
cartório
que
o
digitei.
Patricia
Roque
Carbonieri
Juíza Eleitoral

61ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Publicações
PROC. 365-21.2011.6.16.0000 (RP 75-69.2012.6.16.0000) – REPRESENTAÇÃO – SIGILOSO X SIGILOSO. Decisão de fls. 249: Vistos.
Considerando a comprovação, pelo requerente, ao pagamento da multa imposta, bem como a concordância do Ministério Público Eleitoral,
DEFIRO o pedido formulado e determino a expedição de certidão de quitação do eleitor, de acordo com o código de normas. Após, arquivemse, com as baixas necessárias. Ciência ao MPE. ADV LEONARDO BENETON THIELE (OAB/PR 34.675)
PROC. 5-68.2009.6.16.0061 (ANTIGO 75/2009) – EXECUÇÃO FISCAL – UNIÃO FEDERAL X JOÃO ALBERTO GRAÇA. Decisão de fls.
180: Vistos. Ante a satisfação da obrigação, julgo extinta a presente execução fiscal e determino o arquivamento dos autos, após as anotações
e baixas devidas. Sem custas pelo executado. Int. ADV LEANDRO SOUZA ROSA (OAB/PR 30.474), VIRGINIA DALLA FOLRA (OAB/PR
40.776), EVANDRO IBANEZ DICATI (OAB/PR 36.651)
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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EDITAL Nº 16/2018
O Excelentíssimo Senhor AMARILDO CLEMENTINO SOARES, MM. Juiz da 61ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO que, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, conforme o disposto no artigo 45, I, da Resolução TSE
n.º 23.546/2017, os Órgãos Partidários Municipais e respectivos responsáveis que, até a presente data, apresentaram à Justiça Eleitoral da 61ª
Zona Eleitoral de Arapongas-PR a DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS, facultando a qualquer interessado,
no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
PROCESSO
62-71.2018.6.16.0061

PARTIDO
Partido Republicano Brasileiro

60-04.2018.6.16.0061

Partido Podemos

61-86.2018.6.16.0061

Partido da República

RESPONSÁVEIS
Presidente: Ricardo Dias Botelho
Tesoureiro: Rogerio Botelho
Presidente: Antonio Itamar Novaes Chiappin
Tesoureiro: Edevaldo Hatamura
Presidente: Oduwaldo de Souza Calixto
Tesoureiro: Allan Lunhari Ravazzi

E para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente edital, que será publicado no Diário de Justiça Eletrônico. Dado e passado nesta
cidade de Arapongas, aos seis (06) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e dezoito (2018). Eu, ________ (Alex Carlos Corrêa Petruci),
Analista Judiciário, Chefe de Cartório, digitei e subscrevi.
(a) Alex Carlos Corrêa Petruci
ANALISTA JUDICIÁRIO

65ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral
Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANUAL PARTIDÁRIA – EXERCÍCIO 2017
Intimação, na forma da lei, das decisões proferidas nos autos abaixo relacionados, pelo MM Juiz Eleitoral, Dr. Walterney Amâncio
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS - AUTOS n º 13-18.2018.6.16.0065
PARTIDO/MUNICÍPIO: Partido Social Liberal – PSL- Porecatu-PR
PRESIDENTE: Jonatas Cesar Dias
TESOUREIRO: Ivan Aparecido Fabiano
Ante o exposto, com fundamento no art. 46, inc. I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, julgo APROVADAS as contas partidárias referentes ao
exercício financeiro de 2017, do PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL de PORECATU.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se a atualização desta sentença no sistema SICO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Porecatu, 06 de julho de 2018.
Walterney Amâncio
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS - AUTOS n º 14-03.2018.6.16.0065
PARTIDO/MUNICÍPIO: AVANTE-AVANTE – Porecatu-PR
PRESIDENTE: Edson Pinheiro Gomes
TESOUREIRO: José Teixeira da Costa
Ante o exposto, com fundamento no art. 46, inc. II, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas
partidárias referentes ao exercício financeiro de 2017, do AVANTE (antigo PT do B) - AVANTE – PORECATU.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se a atualização desta sentença no sistema SICO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Porecatu, 06 de julho de 2018.
Walterney Amâncio
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS - AUTOS n º 5-41.2018.6.16.0065
PARTIDO/MUNICÍPIO: Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB – Porecatu-PR
PRESIDENTE: Walter Tenan
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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TESOUREIRO: Daniel Pessoa de Magalhães Sobrinho
Ante o exposto, com fundamento no art. 46, inc. I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, julgo APROVADAS as contas partidárias referentes ao
exercício financeiro de 2017, do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA de PORECATU.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se a atualização desta sentença no sistema SICO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Porecatu, 06 de julho de 2018.
Walterney Amâncio
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS - AUTOS n º 9-78.2018.6.16.0065
PARTIDO/MUNICÍPIO: Partido Republicano da Ordem Social – PROS – Porecatu-PR
PRESIDENTE: Silvia Maria Duarte Esposti
TESOUREIRO: Henrique Anderson Duarte
Ante o exposto, com fundamento no art. 46, inc. I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, julgo APROVADAS as contas partidárias referentes ao
exercício financeiro de 2017, do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS de PORECATU.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se a atualização desta sentença no sistema SICO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Porecatu, 06 de julho de 2018.
Walterney Amâncio
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS - AUTOS n º 15-85.2018.6.16.0065
PARTIDO/MUNICÍPIO: Partido Trabalhista Brasileiro – PTB- Porecatu-PR
PRESIDENTE: Alex Tenan
TESOUREIRO: Ademir Gobetti
Ante o exposto, com fundamento no art. 46, inc. I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, julgo APROVADAS as contas partidárias referentes ao
exercício financeiro de 2017, do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB de PORECATU.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se a atualização desta sentença no sistema SICO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Porecatu, 06 de julho de 2018.
Walterney Amâncio
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS - AUTOS n º 10-63.2018.6.16.0065
PARTIDO/MUNICÍPIO: Partido Socialista Brasileiro - PSB - Porecatu
PRESIDENTE: Elias Precilio de Moura
TESOUREIRA: Giseli Cirilo Bueno
Ante o exposto, com fundamento no art. 46, inc. I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, julgo APROVADAS as contas partidárias referentes ao
exercício financeiro de 2017, do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO de PORECATU.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se a atualização desta sentença no sistema SICO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Porecatu, 06 de julho de 2018.
Walterney Amâncio
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS - AUTOS n º 8-93.2018.6.16.0065
PARTIDO/MUNICÍPIO: Partido Progressista - PP- Porecatu
PRESIDENTE: José Roberto Esposti
TESOUREIRA: Francielle Cristina Furlaneto
Ante o exposto, com fundamento no art. 46, inc. I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, julgo APROVADAS as contas partidárias referentes ao
exercício financeiro de 2017, do PARTIDO PROGRESSISTA – PP de PORECATU.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se a atualização desta sentença no sistema SICO.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Porecatu, 06 de julho de 2018.
Walterney Amâncio
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS - AUTOS n º 12-33.2018.6.16.0065
PARTIDO/MUNICÍPIO: Partido Republicano Brasileiro – PRB - Porecatu
PRESIDENTE: Janaína Barbosa da Silva
TESOUREIRO: João Batista de Souza
Ante o exposto, com fundamento no art. 46, inc. I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, julgo APROVADAS as contas partidárias referentes ao
exercício financeiro de 2017, do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB de PORECATU.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se a atualização desta sentença no sistema SICO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Porecatu, 06 de julho de 2018.
Walterney Amâncio
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS - AUTOS n º 18-40.2018.6.16.0065
PARTIDO/MUNICÍPIO: AVANTE (Antigo PT do B) -AVANTE de Florestópolis
PRESIDENTE: Vilson Roberto Martins
TESOUREIRO: Ronaldo Adriano da Silva
Ante o exposto, com fundamento no art. 46, inc. I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, julgo APROVADAS as contas partidárias referentes ao
exercício financeiro de 2017, do AVANTE (Antigo PT do B) - AVANTE de Florestópolis
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se a atualização desta sentença no sistema SICO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Porecatu, 06 de julho de 2018.
Walterney Amâncio
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS - AUTOS n º 17-55.2018.6.16.0065
PARTIDO/MUNICÍPIO: Partido Socialista Brasileiro – PSB - Florestópolis
PRESIDENTE: Denys Teixeira Saul
TESOUREIRO: Carlos Teixeira de Rezende
Ante o exposto, com fundamento no art. 46, inc. I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, julgo APROVADAS as contas partidárias referentes ao
exercício financeiro de 2017, do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB de FLORESTÓPOLIS.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se a atualização desta sentença no sistema SICO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Porecatu, 06 de julho de 2018.
Walterney Amâncio
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS - AUTOS n º 19-25.2018.6.16.0065
PARTIDO/MUNICÍPIO: Solidariedade - SD - Florestópolis
PRESIDENTE: Juarez Fernandes dos Santos
TESOUREIRA: Nágila Rodrigues dos Santos
Ante o exposto, com fundamento no art. 46, inc. I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, julgo APROVADAS as contas partidárias referentes ao
exercício financeiro de 2017, do SOLIDARIEDADE - SD - FLORESTÓPOLIS.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se a atualização desta sentença no sistema SICO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Porecatu, 06 de julho de 2018.
Walterney Amâncio
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS - AUTOS n º 34-91.2018.6.16.0065
PARTIDO/MUNICÍPIO: Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB – Prado Ferreira
PRESIDENTE: Ricardo Fernando Batilana
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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TESOUREIRO: Clovis Mendonça
Ante o exposto, com fundamento no art. 46, inc. II, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas
partidárias referentes ao exercício financeiro de 2017, do PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB – PRADO
FERREIRA.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se a atualização desta sentença no sistema SICO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Porecatu, 06 de julho de 2018.
Walterney Amâncio
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS - AUTOS n º 35-76.2018.6.16.0065
PARTIDO/MUNICÍPIO: Partido Social Liberal – PSL – Prado Ferreira
PRESIDENTE: João Lopes Pinheiro Junior
TESOUREIRA: Flaviana Aparecida Neto
Ante o exposto, com fundamento no art. 46, inc. II, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas
partidárias referentes ao exercício financeiro de 2017, do PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL – PRADO FERREIRA.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se a atualização desta sentença no sistema SICO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Porecatu, 06 de julho de 2018.
Walterney Amâncio
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS - AUTOS n º 36-61.2018.6.16.0065
PARTIDO/MUNICÍPIO: Partido Trabalhista Brasileiro – PTB – Prado Ferreira
PRESIDENTE: Geraldo Carlos de Oliveira
TESOUREIRO: Alcindo Pedrangelo Filho
Ante o exposto, com fundamento no art. 46, inc. II, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas
partidárias referentes ao exercício financeiro de 2017, do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB – PRADO FERREIRA.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se a atualização desta sentença no sistema SICO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Porecatu, 06 de julho de 2018.
Walterney Amâncio
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS - AUTOS n º 16-70.2018.6.16.0065
PARTIDO/MUNICÍPIO: Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB de Miraselva
PRESIDENTE: Celso Rubens Vicente Antiveri
TESOUREIRA: Luciene Rigonato da Silva
Ante o exposto, com fundamento no art. 46, inc. I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, julgo APROVADAS as contas partidárias referentes ao
exercício financeiro de 2017, do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA– PSDB de MIRASELVA.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se a atualização desta sentença no sistema SICO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Porecatu, 06 de julho de 2018.
Walterney Amâncio
Juiz Eleitoral

73ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral
INTIMAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 54-58.2018.6.16.0073
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
PARTIDO: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
Município: PATO BRANCO/PR
INTIMAÇÃO
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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Vistos etc.
Trata-se de Autos de Prestação de Contas Anual de partido político, com relação ao exercício financeiro do ano de 2017, em que o Partido não
apresentou contas a esta Justiça Especializada, consoante o disposto no artigo 28, da Resolução-TSE nº 23.464/2015 e informado pela Chefe
de Cartório.
Intimado para apresentar as contas (fl. 05), foi apresentada declaração de ausência de movimentação de recursos (fl. 04), sem advogado
constituído.
Intimado a constituir procurador nos autos decorreu o prazo in albis (fl. 07).
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre toda a escrituração contábil e prestação de contas dos partidos políticos, devendo todas as
agremiações partidárias estar cientes das suas obrigação legais. O dever de prestar contas é obrigação legal a todos os partidos políticos,
independentemente de recebimento de fundos ou qualquer movimentação financeira, conforme art. 32, § 4º da lei 9.096/95.
A inadimplência do órgão diretivo municipal acarreta a suspensão do recebimento das cotas do Fundo Partidário, enquanto perdurar a
inadimplência, nos termos do artigo 48, da Resolução-TSE nº 23.464/2015.
Considerando a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, mister se faz a constituição de procurador dos autos, sob pena de
extinção sem julgamento de mérito.
Diante do exposto, JULGO o processo extinto sem julgamento de mérito, ante a ausência de representação processual, considerando como
não prestadas a conta do órgão diretivo municipal do PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, Município de Pato Branco, bem
como DETERMINO a suspensão, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que permanecerem omissos, caracterizada a
inadimplência a partir de 30 de abril de 2018, consoante dispõe o artigo 48, da Resolução-TSE nº 23.464/215.
Expeçam-se ofícios ao Diretório Nacional e Regional dos Partidos relacionados para suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário aos
diretórios municipais.
Procedam-se às anotações pertinentes no Sistema SICO.
Publique-se. Registre-se. Intime-se através do Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal Regional do Paraná.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Pato Branco, 02 de julho de 2018.

Elisa Matiotti Polli
Juíza Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 28-60.2018.6.16.0073
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
PARTIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Município: BOM SUCESSO DO SUL/PR
INTIMAÇÃO
Vistos etc.
Trata-se de Autos de Prestação de Contas Anual de partido político, com relação ao exercício financeiro do ano de 2017, em que o Partido não
apresentou contas a esta Justiça Especializada, consoante o disposto no artigo 28, da Resolução-TSE nº 23.464/2015 e informado pela Chefe
de Cartório.
Intimado para apresentar as contas (fl. 06), decorreu o prazo in albis.
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre toda a escrituração contábil e prestação de contas dos partidos políticos, devendo todas as
agremiações partidárias estar cientes das suas obrigação legais. O dever de prestar contas é obrigação legal a todos os partidos políticos,
independentemente de recebimento de fundos ou qualquer movimentação financeira, conforme art. 32, § 4º da lei 9.096/95.
A inadimplência do órgão diretivo municipal acarreta a suspensão do recebimento das cotas do Fundo Partidário, enquanto perdurar a
inadimplência, nos termos do artigo 48, da Resolução-TSE nº 23.464/2015.
Diante do exposto, JULGO não prestadas a conta do órgão diretivo municipal do PARTIDO DOS TRABALHADORES, Município de Bom
Sucesso do Sul, bem como DETERMINO a suspensão, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que permanecerem
omissos, caracterizada a inadimplência a partir de 30 de abril de 2018, consoante dispõe o artigo 48, da Resolução-TSE nº 23.464/215.
Expeçam-se ofícios ao Diretório Nacional e Regional dos Partidos relacionados para suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário aos
diretórios municipais.
Procedam-se às anotações pertinentes no Sistema SICO.
Publique-se. Registre-se. Intime-se através do Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal Regional do Paraná.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Pato Branco, 02 de julho de 2018.
Elisa Matiotti Polli
Juíza Eleitoral

80ª Zona Eleitoral
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Atos do juiz eleitoral
SENTENÇAS
AUTOS N. 30-09.2018.6.16.0080 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: JATAIZINHO
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB
INTIMAÇÃO
INTIMO o partido requerente quanto ao inteiro teor da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. João Henrique Coelho Ortolano, nos
autos acima referido, cujo texto transcrevo abaixo:
“Vistos, etc.,
Os Partidos Políticos, por força da disposição contida no artigo 32 da Lei n. 9.096/95, são obrigados a apresentar, anualmente, prestação de
contas relativas ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
O presente feito comporta julgamento antecipado, uma vez que não verificadas irregularidades nos pareceres conclusivo da Unidade Técnica e
do Ministério Público Eleitoral (fls. 08 e 16), bem como por não haver impugnação pendente de análise, nos termos do artigo 45, inciso VIII,
alínea "a" , da Resolução/TSE n. 23.546/2017.
Acolho integralmente o Parecer Técnico de Análise das Contas e determino o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão
partidário, considerando para todos os efeitos como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
ISSO POSTO, com fundamento no artigo 45, inciso VIII, alínea "a" , da Resolução/TSE n. 23.546/2017, julgo PRESTADAS E APROVADAS AS
CONTAS do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, do município de JATAIZINHO - PR, referentes ao ano de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se pelo Diário da Justiça Eletrônico - DJE. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Ocorrendo o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO e, após, arquive-se.
Ibiporã, 04 de julho de 2018.
João Henrique Coelho Ortolano
Juiz Eleitoral”
AUTOS N. 25-84.2018.6.16.0080 – PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: JATAIZINHO
REQUERENTE: PARTIDO PODEMOS – PODE (antigo PTN)
INTIMAÇÃO
INTIMO o partido requerente quanto ao inteiro teor da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. João Henrique Coelho Ortolano, nos
autos acima referido, cujo texto transcrevo abaixo:
“Vistos, etc.,
Os Partidos Políticos, por força da disposição contida no artigo 32 da Lei n. 9.096/95, são obrigados a apresentar, anualmente, prestação de
contas relativas ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
O presente feito comporta julgamento antecipado, uma vez que não verificadas irregularidades nos pareceres conclusivo da Unidade Técnica e
do Ministério Público Eleitoral (fls. 08 e 12), bem como por não haver impugnação pendente de análise, nos termos do artigo 45, inciso VIII,
alínea "a" , da Resolução/TSE n. 23.546/2017.
Acolho integralmente o Parecer Técnico de Análise das Contas e determino o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão
partidário, considerando para todos os efeitos como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
ISSO POSTO, com fundamento no artigo 45, inciso VIII, alínea "a" , da Resolução/TSE n. 23.546/2017, julgo PRESTADAS E APROVADAS AS
CONTAS do PARTIDO PODEMOS – PODE (antigo Partido Trabalhista Nacional – PTN), do município de JATAIZINHO - PR, referentes ao ano
de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se pelo Diário da Justiça Eletrônico - DJE. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Ocorrendo o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO e, após, arquive-se.
Ibiporã, 04 de julho de 2018.
João Henrique Coelho Ortolano
Juiz Eleitoral”
AUTOS N. 41-38.2018.6.16.0080 – PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: JATAIZINHO
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATAS – DEM
INTIMAÇÃO
INTIMO o partido requerente quanto ao inteiro teor da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. João Henrique Coelho Ortolano, nos
autos acima referido, cujo texto transcrevo abaixo:
“Vistos, etc.,
Os Partidos Políticos, por força da disposição contida no artigo 32 da Lei n. 9.096/95, são obrigados a apresentar, anualmente, prestação de
contas relativas ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
O presente feito comporta julgamento antecipado, uma vez que não verificadas irregularidades nos pareceres conclusivo da Unidade Técnica e
do Ministério Público Eleitoral (fls. 09 e 13), bem como por não haver impugnação pendente de análise, nos termos do artigo 45, inciso VIII,
alínea "a" , da Resolução/TSE n. 23.546/2017.
Acolho integralmente o Parecer Técnico de Análise das Contas e determino o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão
partidário, considerando para todos os efeitos como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
ISSO POSTO, com fundamento no artigo 45, inciso VIII, alínea "a" , da Resolução/TSE n. 23.546/2017, julgo PRESTADAS E APROVADAS AS
CONTAS do PARTIDO DEMOCRATAS - DEM, do município de JATAIZINHO - PR, referentes ao ano de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se pelo Diário da Justiça Eletrônico - DJE. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Ocorrendo o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO e, após, arquive-se.
Ibiporã, 04 de julho de 2018.
João Henrique Coelho Ortolano
Juiz Eleitoral”
AUTOS N. 36-16.2018.6.16.0080 – PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: IBIPORÃ
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB
INTIMAÇÃO
INTIMO o partido requerente quanto ao inteiro teor da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. João Henrique Coelho Ortolano, nos
autos acima referido, cujo texto transcrevo abaixo:
“Vistos, etc.,
Os Partidos Políticos, por força da disposição contida no artigo 32 da Lei n. 9.096/95, são obrigados a apresentar, anualmente, prestação de
contas relativas ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
O presente feito comporta julgamento antecipado, uma vez que não verificadas irregularidades nos pareceres conclusivo da Unidade Técnica e
do Ministério Público Eleitoral (fls. 07 e 14), bem como por não haver impugnação pendente de análise, nos termos do artigo 45, inciso VIII,
alínea "a" , da Resolução/TSE n. 23.546/2017.
Acolho integralmente o Parecer Técnico de Análise das Contas e determino o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão
partidário, considerando para todos os efeitos como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
ISSO POSTO, com fundamento no artigo 45, inciso VIII, alínea "a" , da Resolução/TSE n. 23.546/2017, julgo PRESTADAS E APROVADAS AS
CONTAS do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB, do município de IBIPORÃ - PR, referentes ao ano de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se pelo Diário da Justiça Eletrônico - DJE. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Ocorrendo o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO e, após, arquive-se.
Ibiporã, 04 de julho de 2018.
João Henrique Coelho Ortolano
Juiz Eleitoral”
AUTOS N. 47-45.2018.6.16.0080 – PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: IBIPORÃ
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS
INTIMAÇÃO
INTIMO o partido requerente quanto ao inteiro teor da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. João Henrique Coelho Ortolano, nos
autos acima referido, cujo texto transcrevo abaixo:
“Vistos, etc.,
Os Partidos Políticos, por força da disposição contida no artigo 32 da Lei n. 9.096/95, são obrigados a apresentar, anualmente, prestação de
contas relativas ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
O presente feito comporta julgamento antecipado, uma vez que não verificadas irregularidades nos pareceres conclusivo da Unidade Técnica e
do Ministério Público Eleitoral (fls. 10 e 15), bem como por não haver impugnação pendente de análise, nos termos do artigo 45, inciso VIII,
alínea "a" , da Resolução/TSE n. 23.546/2017.
Acolho integralmente o Parecer Técnico de Análise das Contas e determino o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão
partidário, considerando para todos os efeitos como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
ISSO POSTO, com fundamento no artigo 45, inciso VIII, alínea "a" , da Resolução/TSE n. 23.546/2017, julgo PRESTADAS E APROVADAS AS
CONTAS do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS, do município de IBIPORÃ - PR, referentes ao ano de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se pelo Diário da Justiça Eletrônico - DJE. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Ocorrendo o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO e, após, arquive-se.
Ibiporã, 04 de julho de 2018.
João Henrique Coelho Ortolano
Juiz Eleitoral”
AUTOS N. 17-10.2018.6.16.0080 – PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: IBIPORÃ
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATAS – DEM
INTIMAÇÃO
INTIMO o partido requerente quanto ao inteiro teor da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. João Henrique Coelho Ortolano, nos
autos acima referido, cujo texto transcrevo abaixo:
“Vistos, etc.,
Os Partidos Políticos, por força da disposição contida no artigo 32 da Lei n. 9.096/95, são obrigados a apresentar, anualmente, prestação de
contas relativas ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
O presente feito comporta julgamento antecipado, uma vez que não verificadas irregularidades nos pareceres conclusivo da Unidade Técnica e
do Ministério Público Eleitoral (fls. 07 e 11), bem como por não haver impugnação pendente de análise, nos termos do artigo 45, inciso VIII,
alínea "a" , da Resolução/TSE n. 23.546/2017.
Acolho integralmente o Parecer Técnico de Análise das Contas e determino o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão
partidário, considerando para todos os efeitos como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
ISSO POSTO, com fundamento no artigo 45, inciso VIII, alínea "a" , da Resolução/TSE n. 23.546/2017, julgo PRESTADAS E APROVADAS AS
CONTAS do PARTIDO DEMOCRATAS - DEM, do município de IBIPORÃ - PR, referentes ao ano de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se pelo Diário da Justiça Eletrônico - DJE. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Ocorrendo o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO e, após, arquive-se.
Ibiporã, 04 de julho de 2018.
João Henrique Coelho Ortolano
Juiz Eleitoral”

SENTENÇA
Autos n. 38-20.2017.6.16.0080 – Prestação de Contas
MUNICÍPIO: JATAIZINHO
Requerente: Comissão Provisória Municipal do PARTIDO VERDE - PV
JUIZ ELEITORAL: JOÃO HENRIQUE COELHO ORTOLANO
INTIMAÇÃO
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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INTIMO o ADVOGADO do requerente, Dr. JULIO CESAR SILVEIRA DE CASTILHO JUNIOR – OAB/PR Nº 48.339, acerca da r. sentença
proferida pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. João Henrique Coelho Ortolano, nos autos acima referido, cujo inteiro teor transcrevo abaixo:
Vistos, etc.,
Tratam-se de autos de Prestação de Contas Partidárias, com vistas a análise da movimentação financeira ou ausência dessa, durante o
exercício financeiro de 2016, da Comissão Provisória Municipal do Partido Verde – PV, do município de Jataizinho/PR.
A despeito do prazo fixado pelo artigo 32 da Lei nº 9.096/95, o qual rege que os Partidos Políticos são obrigados a apresentar, anualmente,
prestação de contas relativas ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte, bem como, a concessão de ulterior prazo pelo TSE,
prorrogado em razão da data legalmente estipulada recair em dia não útil, findando-se em 02/05/2017, o PV de Jataizinho protocolou suas
contas em 17/07/2017, portanto, configuram-se intempestivas.
Expedido edital nº 26/2017, publicando o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo do Resultado do Exercício, bem como, expedido o
competente mandado ao Ministério Público Eleitoral, não houve qualquer impugnação pelos interessados (fls. 31/33, 37/38).
Realizada análise técnica preliminar, expediram-se diligências para complementação das peças ausentes (fls. 41). Juntados os documentos às
fls. 47/52 e 56. Foi, então, procedida análise técnica das contas, com os elementos passíveis de exame, sendo expedido novo relatório de
diligências, às fls. 57, oportunizando esclarecimentos do Partido Verde acerca de irregularidade detectada. Porém, a direção partidária
municipal quedou-se inerte (fls. 59).
Sendo desnecessárias demais diligências, expediu-se o Parecer Conclusivo do Exame das Contas às fls. 59/61, opinando pela desaprovação
das contas, haja vista que houveram gastos sem comprovação da origem das receitas, bem como, sem prévia tramitação dos recursos em
conta bancária, o que desatende ao disposto nos artigos 6º, III, § 1º, 7º, 8º, §1º e 13 da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Com vistas, a douta Promotoria Eleitoral opinou no mesmo sentido, pela desaprovação das contas às fls. 63/64. Por sua vez, instado a
manifestar-se (fls. 66), decorreu in albis o prazo legal concedido ao PV de Jataizinho (fls. 67).
Oportunizada a apresentação de alegações finais (fls. 69/70), o partido político não se manifestou e a ilustre representante do Ministério
Público Eleitoral reiterou sua cota ministerial anterior (fls. 72).
É o relatório. DECIDO.
O presente feito, como bem detalhado na fundamentação supra, tramitou regularmente, atendendo as disposições processuais previstas na
Resolução TSE nº 23.546/2017 e, após compulsados os autos, o que se infere é a inércia da agremiação partidária municipal requerente para
prestar os devidos esclarecimentos quando oportunizado.
Constatou-se, nestes autos de prestação de contas, a existência de doações sem identificação do doador, configurando recursos de origem
não identificada, em desconformidade com o art. 13, da Resolução TSE nº 23.464/2015. Tais valores, de acordo com informações extraídas do
demonstrativo de receitas e gastos (fls. 09/10), somam o montante de R$ 919,90 (novecentos e dezenove reais e noventa centavos), os quais
foram utilizados pelo partido (fls. 25/28), sem o devido trânsito prévio em conta bancária (fls. 49/52), o que desatende aos artigos 6º, III, § 1º c/c
19 da Res. TSE nº 23.464/2015.
Restou caracterizada irregularidade que impede o Poder Judiciário de exercer a fiscalização dos procedimentos contábeis do partido
requerente, posto que a abertura e manutenção de conta bancária específica em nome do partido político é requisito imprescindível. Apontase, ainda, que o Balanço Patrimonial apresentado não foi elaborado nos moldes do novo Plano de Contas estabelecido pelo TSE, por meio da
Portaria n. 28/2015.
Pelos motivos narrados, acolho integralmente o Exame das Contas (fls. 59/61) e o Parecer da douta Promotoria Eleitoral (fls. 63/64) e, nos
termos do art. 46, III, “a”, da Resolução TSE nº 23.464/2015, DESAPROVO AS CONTAS da Comissão Provisória Municipal do PARTIDO
VERDE - PV, do município de Jataizinho-PR, referentes ao exercício financeiro de 2016, pelas irregularidades substanciais que comprometem
a regularidade das contas.
Ocorrendo o trânsito em julgado, sem a interposição de recurso, expeçam-se ofícios aos Diretórios Nacional e Regional informando o teor da
presente sentença, bem como, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
Uma vez que restou constatada a ausência rotineira de repasses de cotas do Fundo Partidário à Direção Municipal do PV de Jataizinho/PR,
após o trânsito em julgado da decisão, INTIME-SE o partido requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha ao Tesouro Nacional, por
meio de GRU, os valores recebidos sem a informação do CPF do doador, no montante de R$ 919,90 (novecentos e dezenove reais e noventa
centavos), e apresentar o devido comprovante nesta Serventia Eleitoral, nos termos do art. 60, inciso III, alínea “b”, da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Decorrido o prazo sem que o partido requerente tenha comprovado o recolhimento dos valores determinados neste dispositivo, DETERMINO:
I - que sejam encaminhadas cópias digitais e integrais dos autos, mediante ofício, à Advocacia-Geral da União - AGU, para que requeira o que
entender de direito, nos termos do art. 61, caput, da Resolução-TSE nº 23464/15 c/c art. 523 e seguintes do Código de Processo Civil.
II – que sejam oficiados aos Diretórios Nacional e Regional do partido político para que suspendam eventuais repasses de cotas do Fundo
Partidário até o devido recolhimento, amparado no art. 47, II, da Resolução-TSE nº 23464/15.
Fica a Escrivania Eleitoral autorizada a firmar os expedientes necessários ao cumprimento deste despacho.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo DJE. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Oportunamente, arquive-se.
Ibiporã, 04 de Julho de 2018.
João Henrique Coelho Ortolano - Juiz Eleitoral

101ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

EDITAL N.º 15/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PARTIDOS POLÍTICOS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017. RELAÇÃO PARTIDOS COM AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS. ART. 45, I, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.546/2017.
O Excelentíssimo Senhor Dr. Carlos Gregório Bezerra Guerra, MM. Juiz da 101ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais e em
cumprimento ao art. 45, inciso I da Resolução TSE nº 23.546/17,

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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FAZ SABER a todos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que os seguintes órgãos partidários e respectivos responsáveis
apresentaram declaração de ausência de movimentação financeira de recursos (exercício financeiro 2017), 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.
ÓRGÃO
PARTIDÁRIO
PSL
PSDB
PR
PDT

PRESIDENTE

TESOUREIRO

CIDADE

JUCILEI PAULO DA SILVA
VALDEVINO DE OLIVEIRA QUERINO
VALCIR ALVES
ANDERSON MANIQUE BARRETO

EVANDRO ANTONIO KLEIN
JACIR BRAGA
IVANIO MARCOS BERTOTTI
MARCELO SCHIAVINI

HONÓRIO SERPA
HONÓRIO SERPA
HONÓRIO SERPA
CORONEL VIVIDA

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, determinou que fosse publicado no Diário da Justiça Eletrônico do
TRE/PR.
Dado e passado nesta cidade de Coronel Vivida/PR, aos 09 (nove) dias do mês de julho do ano de 2018. Eu, ____, Marcos Rek, Chefe de
Cartório e.e. da 101ª Zona Eleitoral, digitei, preparei, conferi e susbcrevo o presente edital.
MARCOS REK
Chefe de Cartório e.e. da 101ª Zona Eleitoral
Portaria nº 02/2011

137ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

EDITAL
EDITAL Nº 018/2018
Autos nº 15-63.2018.6.16.0137 – Prestação de Contas Anual
Natureza: PRESTAÇÃO DE CONTAS
INTERESSADO: PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - MARINGÁ/PR
ADVOGADO(S): ELANI MARUCI MOTA - OAB/PR: 81083
1. Publicação do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício referentes ao exercício financeiro de 2017, do órgão
partidário municipal supra mencionado, nos termos do art. 31, § 1º, da Res. TSE n. 23.546/2017.
2. Os autos permanecerão em cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente publicação, durante os quais
qualquer interessado poderá examiná-los em cartório e obter cópias, mediante prévia identificação, registro e pagamento
das respectivas custas de reprografia (Res. –TSE n. 23.546/2017, art. 31 § 2º).
BALANÇO PATRIMONIAL
(01/01/2017 – 31/12/2017)
PARTIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB
ÓRGÃO DO PARTIDO: MUNICIPAL MUNICÍPIO: MARINGÁ/PR
TÍTULO DA CONTA
Total R$
1.0.0.0.00.00.00 Ativo
0,00
1.1.0.0.00.00.00
Ativo Circulante
0,00
1.1.1.0.00.00.00
Disponível
0,00
1.1.1.1.00.00.00
Caixa
1.1.1.1.01.00.00
Caixa Fundo Partidário
1.1.1.1.02.00.00
Caixa Outros Recursos
1.1.1.2.00.00.00
Banco Conta Movimento
0,00
1.1.1.3.00.00.00
Aplicações Financeiras
1.1.1.4.00.00.00
Numerários em Trânsito
1.1.2.0.00.00.00
Créditos
1.1.3.0.00.00.00
Adiantamentos
1.1.4.0.00.00.00
Estoques
1.1.5.0.00.00.00
Despesas Pagas Antecipadamente
1.2.0.0.00.00.00
Realizável à Longo Prazo
1.2.1.0.00.00.00
Direitos Realizáveis Após o Exercício Seguinte
1.2.2.0.00.00.00
Despesas Pagas Antecipadamente – Realizáveis após o Exercício Seguinte
1.3.0.0.00.00.00
Ativo Permanente
1.3.1.0.00.00.00
Investimentos
1.3.2.0.00.00.00
Imobilizado
1.3.2.1.00.00.00
Bens Móveis
1.3.2.1.01.00.00
Máquinas e Equipamentos
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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1.3.2.1.02.00.00
1.3.2.1.03.00.00
1.3.2.1.04.00.00
1.3.2.2.00.00.00
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Sistemas Aplicativos
Móveis e Utensílios
Veículos
(-) Depreciação Acumulada
Bens Imóveis
(-) Depreciação Acumulada
Direitos
Diferido

1.3.2.3.00.00.00
1.3.3.0.00.00.00
2.0.0.0.00.00.00 Passivo
2.1.0.0.00.00.00
Passivo Circulante
2.1.1.0.00.00.00
Fornecedores de Bens e Serviços
2.1.2.0.00.00.00
Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais
2.1.3.0.00.00.00
Obrigações Provisionadas
2.1.4.0.00.00.00
Transferências de Recursos
2.1.5.0.00.00.00
Outras Obrigações a Pagar
2.2.0.0.00.00.00
Exigível à Longo Prazo
2.2.1.0.00.00.00
Fornecedores
2.2.2.0.00.00.00
Obrigações a Pagar
2.3.0.0.00.00.00
Patrimônio Líquido
2.3.1.0.00.00.00
Resultado do Exercício
2.3.2.0.00.00.00
Resultado Acumulado

0,00

0,00
-19,13
0,00

MARINGÁ/PR, 31 de dezembro de 2017

____________________________________________________________
JOAO CARLOS SILVEIRA - 505.424.949-49 - PRESIDENTE
____________________________________________________________
ELANI MARUCI MOTA - 037.462.859-92 – TESOUREIRO
____________________________________________________________
MARCOS ROBERTO COSTACURTA - CRC PR 036100/O-0 – CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
(01/01/2017 – 31/12/2017)
Partido: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB
Órgão do Partido: MUNICIPAL
UF/Município: MARINGÁ/PR
Total
RECEITA OPERACIONAL
(-) Deduções da Receita Bruta
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
(-) Custo dos Produtos Vendidos
RESULTADO BRUTO
(-) Despesas Operacionais
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
(-) Outras Despesas Operacionais
RESULTADO OPERACIONAL
RECEITA NA ALIENAÇÃO DE ATIVO PERMANENTE
(-) Custo do Bem vendido
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
RESULTADO ANTES DO IR
IR
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

350,00
0,00
350,00
0,00
0,00
369,13
0,00
0,00
-19,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-19,13

MARINGÁ/PR, 31 de dezembro de 2017
____________________________________________________________
JOAO CARLOS SILVEIRA - 505.424.949-49 - PRESIDENTE
____________________________________________________________
ELANI MARUCI MOTA - 037.462.859-92 – TESOUREIRO
____________________________________________________________
MARCOS ROBERTO COSTACURTA - CRC PR 036100/O-0 - CONTADOR

139ª Zona Eleitoral
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Atos do juiz eleitoral

Apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos
(1)
EDITAL Nº 015/2018
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA LUCIANA VIRMOND CESAR, JUÍZA DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA,
ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI,
FAZ SABER, a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem ciência, o incluso relatório, com a relação de Partidos Políticos de Ponta
Grossa - PR que apresentaram as contas referentes ao exercício financeiro de 2017, sem movimentação financeira, mediante apresentação
de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, para conhecimento dos interessados e especialmente do Ministério Público e das
agremiações partidárias, para efeito de eventuais impugnações, com indicação de provas que demonstrem a existência de movimentação
financeira ou de bens estimáveis no período, no prazo de 03 (três) dias, consoante o disposto no artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Dado e passado nesta cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, aos 20 dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito.
Tatyellen Pitlovanciv
Chefe de Cartório Eleitoral e.e.
ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL
PRP – Partido Republicano Progressista

RESPONSÁVEIS
Presidente: Valfredo Dzazio
Tesoureiro: Valfredo Dzazio Filho

(2)
EDITAL Nº 016/2018
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA LUCIANA VIRMOND CESAR, JUÍZA DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA,
ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI,
FAZ SABER, a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem ciência, o incluso relatório, com a relação de Partidos Políticos de
Carambeí - PR que apresentaram as contas referentes ao exercício financeiro de 2017, sem movimentação financeira, mediante apresentação
de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, para conhecimento dos interessados e especialmente do Ministério Público e das
agremiações partidárias, para efeito de eventuais impugnações, com indicação de provas que demonstrem a existência de movimentação
financeira ou de bens estimáveis no período, no prazo de 03 (três) dias, consoante o disposto no artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Dado e passado nesta cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, aos 20 dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito.
Tatyellen Pitlovanciv
Chefe de Cartório Eleitoral e.e.
ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL
PROS – Partido Republicano da Ordem Social
PPS – Partido Popular Socialista
PTB – Partido Trabalhista Brasileiro
PSD – Partido Social Democrático
PSC – Partido Social Cristão

RESPONSÁVEIS
Presidente: Janiel de Almeida Rodrigues
Tesoureiro: Christian Werlon Schneider
Presidente: Juraci Ribeiro
Tesoureiro: Anna Ira Timmermans
Presidente: Airso Pedroso de Oliveira
Tesoureiro: Adriano Pereira Pedroso
Presidente: Osmar José Blum Chinato
Tesoureiro: Diego Francisco Siqueira
Presidente: Ilson Hegler Pedroso de Oliveira
Tesoureiro: Ronaldo Adriano Rodrigues

145ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 16-24.1018.6.16.0145
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 16-24.1018.6.16.0145
Prestador: PRP – PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
Presidente: FABIANO DOS SANTOS /EZEQUIAS DE SOUZA BARROS
Tesoureira: LUIZ TADEU SEIDEL BERNARDINA / WILMAR MACENA
Advogado: RAFAEL JORGE ABRAHÃO, OAB/PR 85.385
De acordo com a regra prevista no art. 45, I da Resolução nº 23546/2017 do Tribunal Superior Eleitoral, determino que:
1.
Proceda-se à publicação do edital no Diário da Justiça Eletrônico, facultando a qualquer interessado a apresentação de impugnação
no prazo de três dias;
2. Ciência ao Ministério Público.
Curitiba, 05 de julho de 2018.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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(a)VANESSA BASSANI
Juíza Eleitoral

AUTOS nº 18-91.2018.6.16.0145
FILIADO: AMILTON ANTUNES DE OLIVEIRA
Tratam-se os presentes autos de requerimento formulado por Amilton Antunes de Oliveira para que seja reconhecida e mantida sua filiação
junto ao PTC – Partido Trabalhista Cristão datada de 01/04/2016, a qual teria sido cancelada automaticamente por filiação posterior ao PRP –
Partido Republicano Progressista sem sua autorização.
Intimado, o Partido Republicano Progressista, por seu presidente, aduziu que a filiação não se deu por má fé, que teria sido um ato verbal
do filiado e ao final requereu que o mesmo fosse mantido no partido de origem.
É o relatório.
Assim, uma vez esclarecidos os fatos e evidenciado que o Sr. Amilton Antunes de Oliveira não requereu sua filiação junto ao Partido
Republicano Progressista julgo procedente o pedido com fundamento na Lei 9096/95 e na Resolução 23.117/2009, para determinar a exclusão
da filiação no Partido Republicano Progressista e a subsequente reversão do cancelamento junto ao Partido Trabalhista Cristão no Sistema
ELO 6.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Curitiba, 29 de junho de 2018.
(a)Vanessa Bassani
Juíza Eleitoral

160ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS
AUTOS Nº44-44.2018.6.16.0160 DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: RESERVA DO IGUAÇU
PARTES: DIREÇÃO MUNICIPAL DO PT DE RESERVA DO IGUAÇU
PRESIDENTE: CLAIRTON PEDROZO DE QUADROS
TESOUREIRO: LIBERACI APARECIDA DE LIMA
JUIZ: GABRIEL LEÃO DE OLIVEIRA
EDITAL N.º55/2018 160ªZE - PRESTAÇÃO DE CONTAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor Gabriel Leão de Oliveira, MM. Juiz da 160ª Eleitoral de Pinhão, no uso de suas atribuições legais:
VEM tornar público, nos ternos do artigo 30, IV, e da Resolução TSE nº23.546/2017, a abertura de vista aos interessados dos autos nº4444.2018.6.6.160 de Prestação de Contas – exercício 2017, do Diretório Municipal do Partido PT (omisso) de Reserva do Iguaçu para,
querendo, manifestarem-se sobre as informações e documentos apresentados no processo, no prazo de três dias a contar da publicação deste
Edital no local de costume, na sede do Cartório Eleitoral da 160ªZE.

Expedido nesta cidade de Pinhão-PR, ao (s) 09 dia(s) do mês de Julho do ano de 2018. Eu, Rachel Matos Walter, Servidora do Cartório
Eleitoral, preparei e conferi o presente edital, em cumprimento à determinação legal.

Rachel Matos Walter
Servidora do Cartório Eleitoral.
Assinatura autorizada Portaria 01/2013

AUTOS Nº45-29.2018.6.16.0160 DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: PINHÃO
PARTES: DIREÇÃO MUNICIPAL DO PCdoB DE PINHÃO
PRESIDENTE: FRANCISCO TADEU CALDAS
TESOUREIRO: JUSSARA ANTUNES
JUIZ: GABRIEL LEÃO DE OLIVEIRA
EDITAL N.º56/2018 160ªZE - PRESTAÇÃO DE CONTAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor Gabriel Leão de Oliveira, MM. Juiz da 160ª Eleitoral de Pinhão, no uso de suas atribuições legais:
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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VEM tornar público, nos ternos do artigo 30, IV, e da Resolução TSE nº23.546/2017, a abertura de vista aos interessados dos autos nº4529.2018.6.6.160 de Prestação de Contas – exercício 2017, do Diretório Municipal do Partido PCdoB (omisso) de Pinhão para, querendo,
manifestarem-se sobre as informações e documentos apresentados no processo, no prazo de três dias a contar da publicação deste Edital no
local de costume, na sede do Cartório Eleitoral da 160ªZE.

Expedido nesta cidade de Pinhão-PR, ao (s) 09 dia(s) do mês de Julho do ano de 2018. Eu, Rachel Matos Walter, Servidora do Cartório
Eleitoral, preparei e conferi o presente edital, em cumprimento à determinação legal.
Rachel Matos Walter
Servidora do Cartório Eleitoral.
Assinatura autorizada Portaria 01/2013

171ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral
INTIMAÇÃO
Atos do juiz eleitoral
Ação Penal nº 3-44.2018.6.16.0171
Protocolo: 1.6.43/2018
Requerente: Ministério Público Eleitoral
Requeridos: Aldenei Jose Siqueira, Tatiane C. B. Siqueira e Mailon de L. Vaz
Advogados: Bruno A.v. Milanez– OAB/PR 48.165, Felipe. F. Campanholi – OAB/PR 56.970 Rafael. F de Siqueira, – OAB/PR 91.901 e
Fernando F. Filho– OAB/PR 36.952
DECISÃO: – 1. Trata-se de denúncia oferecida pelo órgão ministerial em desfavor de ALDNEI JOSÉ SIQUEIRA, TATIANE CORDEIRO
BREDA DE SIQUEIRA e MAILON DE LARA VAZ pelo delito previsto no artigo 350 do Código Eleitoral; devidamente citados, os réus
apresentaram respostas. É o relatório. 2. Antes de ingressar na análise das preliminares apresentadas pelos réus, cabe tecer algumas
considerações. A Resolução 23.376, vigente ao tempo das eleições do ano de 2012, exigiu, em seu artigo 39, que os candidatos, comitês
financeiros e partidos políticos, em todas as suas esferas, prestassem contas à Justiça Eleitoral. No caso em apreço, por meio de cognição
sumária, as contas foram apresentadas pelo candidato ao cargo majoritário da Prefeitura de Almirante Tamandaré, ALDNEI JOSÉ SIQUEIRA
(folhas 46/55) e pelo comitê financeiro (folhas 56/67). Por meio de mandado de busca domiciliar, autorizada judicialmente, logrou êxito em
localizar na residência do réu MAILON DE LARA VAZ, suposta contabilidade paralela das despesas eleitorais. Em outras palavras, trata-se de
mídia contendo planilhas de gastos com valores diversos das que foram prestadas à Justiça Eleitoral, sendo que tal divergência foi apontada
em Laudo de Perícia Criminal Federal (folhas 92/109). 3. Em havendo descompasso nas contas prestadas à Justiça Eleitoral com o que
efetivamente se gastou, tem-se o que se convencionou chamar de "Caixa 2" eleitoral, abarcada no artigo 350 do Código Eleitoral, atinente à
omissão que declaração que ali deveria constar, ou inserção de declaração falsa ou diversas para fins eleitorais. Nesse prisma, pode-se definir
a conduta de "Caixa 2" , com sendo: "(...) `uma prática financeira ilegal, que consiste em não registrar determinadas entradas ou saídas de um
fluxo de caixa, criando um caixa paralelo¿" . Especificamente sob a perspectiva eleitoral, consistem em montantes provenientes de doações
não registradasnas campanhas eleitorais, ou seja, valores que não são declarados aos tribunais eleitorais" . Fonte:
(https://jus.com.br/artigos/64243/caixa-2-eleitoral). 3.1. Nesses termos, TSE: "Falsidade documental. Prestação de contas. Arts. 350 do Cód.
Eleitoral e 20 e 21 da Lei 9.504/97. O crime formal do art. 350 do Cód. Eleitoral, presente a prestação de contas regida pela Lei 9.504/97,
pressupõe ato omissivo ou comissivo do agente, ou seja, haver subscrito o documento no qual omitida declaração ou inserida declaração falsa
ou diversa da que deveria constar" (TSE - HC 482/PR. Relator: Ministro Marco Aurélio de Mello. Julgamento: 17/06/2004, DJU: 27/08/2004). 4.
Nessa esteira, o candidato às eleições deve definir se conduz a administração financeira por conta própria ou delibera tal obrigação a terceiros,
"(...) os quais são solidariamente responsáveis pela veracidade das informações financeiras e contábeis da campanha (art. 21 da LE)." .
Ademais, à luz do contido no artigo 36, parágrafo único da Resolução 23.376/2012: "Os dirigentes partidários e o Presidente e o tesoureiro do
comitê financeiro são responsáveis pela veracidade das informações relativas à administração financeira das respectivas campanhas eleitorais,
devendo assinar todos os documentos que integram a respectiva prestação de contas e encaminhá-la à Justiça Eleitoral" . 5. No caso dos
autos, ALDNEI JOSÉ SIQUEIRA relatou em seu depoimento prestado junto a Delegacia de Polícia que "(...) quem cuidava das contas da
campanha eram MAILON e TATIANE BREDA" e "QUE sem sombra de dúvidas, os questionamentos sobre eventuais diferenças detectadas na
prestação de contas oficial cabem a MAILON e TATIANE, não havendo outra pessoa com poder de decisão acima de ambos" . (Folhas 136).
5.1. Dessa forma, conforme estabelecido pelo artigo 21 da Lei Eleitoral, acima citado, respondem solidariamente pelo crime em comento as
pessoas de ALDNEI (candidato) e MAILON e TATIANE (administradores financeiros da campanha). Ademais, a divergência apontada somente
restou evidenciada após apreensão de planilha de gastos na residência de MAILON, onde se denota incompatibilidade com os valores
declarados à Justiça Eleitoral. 6. Em que pese TATIANE em esfera extrajudicial relatar que"(...) foi a responsável pela contabilidade apenas do
comitê financeiro do PSD" e "pela inserção dos dados no sistema SPCEWEB" , o que, em tese, lhe isentaria de eventual responsabilidade,
sendo atribuída aos dirigentes partidários, Presidente e tesoureiro (artigo 36, parágrafo único da Resolução 23.376/2012), não há como se
delimitar, até o presente momento, qual seria a sua participação na prestação de contas do candidato ALDNEI, que, frise-se, lhe imputou,
juntamente com MAILON, a administração das contas da campanha. 7. Dessa forma, não se evidencia, de plano, ilegitimidade da ré TATIANE,
conforme citado pela defesa em resposta à acusação (folhas 242 e seguintes), questão que será melhor analisada no mérito da ação penal. 8.
A questão do dolo e da finalidade específica de agir é atinente ao mérito da questão, de forma que será analisado no momento oportuno.
Nesse prisma, STF: "INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA PARA FINS ELEITORAIS. ART. 350 DO CÓDIGO
ELEITORAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE.
DENÚNCIA RECEBIDA. 1. Denúncia que contém a adequada indicação da conduta delituosa imputada ao acusado e aponta os elementos
indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação, o que permite o pleno exercício do direito de defesa. 2. O dolo específico é questão
que desafia a fase instrutória e, isoladamente, não se presta a desqualificar a denúncia. Precedentes. 3. Denúncia recebida" . (STF. 2ª Turma.
Inquérito 3344/DF. Julgamento: 25/06/2014. DJE 165. Ministro Teori Zavascki). 9. Feitas tais considerações, passa-se à análise das demais
preliminares trazidas pelas defesas em suas respostas. 10. A defesa de MAILON apresentou resposta à acusação (folhas 196 e seguintes) e
aduziu, em síntese, inépcia da exordial acusatória e absolvição sumária pela atipicidade da conduta e argumentos relativos ao mérito da ação
penal. 10.1. REJEITO a alegação de inépcia da denúncia postulada em resposta à acusação, vez que a mesma observou aos ditames legais
impostos pelo artigo 41 do CPP. Nesse sentido: "Se a denúncia segmenta as condutas e permite com precisão a formulação da defesa, atendo
aos ditames legais do art. 41 do CPP, inexiste inépcia da denúncia". (ACR 2002.71.08.010564-7-RS, 8ª., rel. Luiz Fernando Wowk Penteado,
10.06.2010, v.u.). 10.2. Ademais, STF: "INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA PARA FINS ELEITORAIS. ART.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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350 DO CÓDIGO ELEITORAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO
PRESENTE. DENÚNCIA RECEBIDA. 1. Denúncia que contém a adequada indicação da conduta delituosa imputada ao acusado e aponta os
elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação, o que permite o pleno exercício do direito de defesa. 2. O dolo específico é
questão que desafia a fase instrutória e, isoladamente, não se presta a desqualificar a denúncia. Precedentes. 3. Denúncia recebida" . (STF. 2ª
Turma. Inquérito 3344/DF. Julgamento: 25/06/2014. DJE 165. Ministro Teori Zavascki). 10.3. Ainda, o lastro probatório mínimo, para fins de
recebimento da denúncia, está relacionado a meros indícios de autoria e prova de materialidade, o que estão presentes no caso em apreço. Da
análise sucinta da questão, observa-se que, ao contrário do que foi estipulado pelo réu, houve a clara individualização de condutas entre os
correus, ao passo que o órgão ministerial assim dispôs: "Importante registrar que a denunciada TATIANE CORDEIRO BREDA DE SIQUEIRA
foi responsável pela elaboração da prestação de contas do Partido Social Democrático (PSD), e que o denunciado MAILON DE LARA VAZ foi
o responsável pela elaboração da prestação de contas do candidato em questão" (folhas 03). 10.4. O argumento de que a imputação carece
de referência temporal idônea, pois não especifica com exatidão em qual data o fato efetivamente teria ocorrido, igualmente, não sustenta. A
denúncia traz como data do delito o dia em que foi entregue a prestação de contas nas dependências da Justiça Eleitoral e não a data em que
efetivamente se deu a omissão. Ora, a imprecisão em data de ocorrência de suposto crime não é motivo suficiente para que a denúncia se
torna inepta. Posto não trazer prejuízos à parte, de forma que poderá ser corrigida durante todo o decorrer da instrução criminal, bem como,
em
eventual
sentença.
10.5. REJEITO, igualmente, o pleito de absolvição sumária arguida pela defesa do réu, conforme os argumentos acima expostos. Ademais,
com efeito, após o cumprimento do artigo 396-A do CPP, o juiz, nos termos do artigo 397 do mesmo Código, deverá absolver sumariamente
o(s) acusado(s) quando verificadas circunstâncias, manifestadamente idôneas e convincentes, trazidas em sede de defesa preliminar, aptas a
romper a justa causa para o exercício da ação penal, configurada com o recebimento da peça acusatória. No caso concreto, não se
evidenciam, de plano, circunstâncias absolutórias, sendo imprescindível o prosseguimento do feito para a devida dilação probatória no decorrer
da instrução processual. 10.6. NUCCI, ao tratar do art. 397 do CPP: "Nessa hipótese, o juiz recebeu a denúncia ou queixa, analisando o
conteúdo do inquérito policial (ou peças similares). Detectou, portanto, justa causa para a ação penal. Ora, seria preciso que o réu oferecesse,
em sua defesa prévia, documentos inéditos ou preliminares de conteúdo extremamente convincente para que o magistrado pudesse absolvê-lo
sumariamente" . (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, pág.
773).10.7. O réu argumentou que a conduta é atípica, uma vez que o referido não era responsável pelas finanças ou prestação de contas da
campanha, não sendo ele designado para a administração financeira da campanha; igualmente, nunca emitiu documento ou declaração de
qualquer natureza acerca das contas, tampouco emitiu declaração para a Justiça Eleitoral. Em princípio, tal argumentação não condiz com as
declarações presentes nos autos na seara investigatória, destacando-se que a corre TATIANE foi taxativa em informar que "(...) QUE o
responsável pela prestação de contas do candidato foi MAILON VAZ" (folhas 42). Além dessa informação prestada, seus relatos demonstram,
em tese, participação de MAILON nas ações do candidato e do partido. Em seu próprio depoimento prestado em esfera extrajudicial (folhas 69
e seguintes), relata grande envolvimento nas questões atinentes ao Partido e ao réu e ex-Prefeito ALDNEI. Por fim, o próprio réu ALDNEI
mencionou em seu interrogatório prestado em esfera extrajudicial que "(...) quem cuidava das contas da campanha eram MAILON e TATIANE
BREDA" e "QUE sem sombra de dúvidas, os questionamentos sobre eventuais diferenças detectadas na prestação de contas oficial cabem a
MAILON e TATIANE, não havendo outra pessoa com poder de decisão acima de ambos" . (folhas 136). 11. A defesa de TATIANE apresentou
resposta à acusação (folhas 242 e seguintes) e aduziu, em síntese, violação de ampla defesa, contraditório, devido processo legal e nulidade
das investigações; absolvição sumária pela atipicidade da conduta; rejeição liminar por inépcia da denúncia; rejeição liminar pela ilegitimidade
passiva; rejeição liminar por carência de justa causa e argumentos relativos ao mérito da ação. 11.1. Com relação aos argumentos de violação
de ampla defesa, contraditório, devido processo legal e nulidade das investigações, esses não merecem prosperar. Isso é assim, uma vez que
o pedido de compartilhamento de provas feito pela parte foi deferido por esse juízo (folhas 214), em análise a pedido similar (folhas 209/212).
Dessa forma, acostou-se aos autos a cópia integral da ação penal queramita junto à 2ª Vara Criminal (em apenso) e disponibilizou-se à parte
chave de acesso a processo correlato de busca e apreensão. 11.2. Então, a parte alegou que não obteve acesso ao processo, mesmo com a
chave de acesso em mãos, acostando "print" , comprovando tal situação. Porém, tal questão técnica de informática não compete a esse juízo
se dirimir, sendo que poderá ser sanada pelo Departamento de Informática do TJ, permitindo-lhe o acesso anteriormente deferido. 11.3.
Ademais, mencionou que a mídia acostada no Inquérito (folhas 04/05) está danificada, impossibilitando-se o acesso de seu conteúdo. Ao
Cartório para que certifique se efetivamente a mídia está danificada, intimando-se, em sendo o caso, o MPE para que anexe aos autos cópia
de segurança. 11.4. Por fim, solicita a parte acesso ao PIC nº. 0046.15.026982-0 e Autos de Interceptação Telefônica nº. 569602.2015.8.16.0024, vinculados à Ação Penal já acostada nesse processo. DEFIRO, como anteriormente já feito, o compartilhamento de
provas, mediante cumprimentos e diligências necessárias. 11.5. Com a obtenção das referidas provas, não há que se falar em devolução de
prazo para resposta à acusação, uma vez que eventual questão pode vir a ser arguida no momento oportuno, inclusive, em alegações finais.
11.6. REJEITO a alegação de inépcia da denúncia postulada em resposta à acusação, vez que a mesma observou aos ditames legais
impostos pelo artigo 41 do CPP. Nesse sentido: "Se a denúncia segmenta as condutas e permite com precisão a formulação da defesa, atendo
aos ditames legais do art. 41 do CPP, inexiste inépcia da denúncia" . (ACR 2002.71.08.010564-7-RS, 8ª., rel. Luiz Fernando Wowk Penteado,
10.06.2010, v.u.). 11.7. Ainda, o lastro probatório mínimo, para fins de recebimento da denúncia, está relacionado a meros indícios de autoria e
prova de materialidade, o que estão presentes no caso em apreço. 11.8. REJEITO os pleitos de absolvição sumária arguida pela defesa do
réu, conforme os argumentos acima expostos. Com efeito, após o cumprimento do artigo 396-A do CPP, o juiz, nos termos do artigo 397 do
mesmo Código, deverá absolver sumariamente o(s) acusado(s) quando verificadas circunstâncias, manifestadamente idôneas e convincentes,
trazidas em sede de defesa preliminar, aptas a romper a justa causa para o exercício da ação penal, configurada com o recebimento da peça
acusatória. No caso concreto, não se evidenciam, de plano, circunstâncias absolutórias, sendo imprescindível o prosseguimento do feito para a
devida dilação probatória no decorrer da instrução processual. 11.9. NUCCI, ao tratar do art. 397 do CPP: "Nessa hipótese, o juiz recebeu a
denúncia ou queixa, analisando o conteúdo do inquérito policial (ou peças similares). Detectou, portanto, justa causa para a ação penal. Ora,
seria preciso que o réu oferecesse, em sua defesa prévia, documentos inéditos ou preliminares de conteúdo extremamente convincente para
que o magistrado pudesse absolvê-lo sumariamente" . (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2012, pág. 773). 11.10. Os argumentos relativos a atipicidade da conduta e a ilegitimidade passiva pela não
participação no fato delitivo - já mencionada no item 7 dessa decisão - são atinentes ao mérito da ação penal, questões que serão melhores
analisadas no momento oportuno. 11.11. INDEFIRO o pedido de juntada dos documentos solicitado pela defesa ao Cartório (folhas 260), uma
vez que não restou demonstrada a pertinência de tal documentação como prova apta a desconstituir a exordial acusatória. Nesse prisma,
denota-se que não se está a tratar de ilegalidade da prestação de contas apresentada junto à Justiça Eleitoral, uma vez que, inclusive, foi
aprovada, mas sim, de contabilidade paralela apreendida juntamente com um dos correus. Em explicando-se a pertinência, desde já DEFIRO a
juntada, facultando-se a parte o seu acostamento. 12. A resposta à acusação do réu ALDINEI não arguiu preliminares aptas a obstar o feito
(folhas 218 e seguintes). Preliminarmente, informou interesse na realização da transação penal. 13. Intime-se a ré TATIANE, inclusive, para
manifestar se há interesse na proposta de suspensão condicional do processo, caso em que os autos deverão ser encaminhados à conclusão
para designação de audiências (suspensão condicional do processo e de instrução e julgamento). Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Almirante Tamandaré, 04 de julho de 2018 SILVIO ALLAN KARDEC TORRALBO SIQUEIRA Juiz Eleitoral

INTIMAÇÃO
Atos do juiz eleitoral
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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Ação Penal nº 3-44.2018.6.16.0171
Protocolo: 1.6.43/2018
Requerente: Ministério Público Eleitoral
Requeridos: Aldenei Jose Siqueira, Tatiane C. B. Siqueira e Mailon de L. Vaz
Advogados: Bruno A.v. Milanez– OAB/PR 48.165, Felipe. F. Campanholi – OAB/PR 56.970 Rafael. F de Siqueira, – OAB/PR 91.901 e
Fernando F. Filho– OAB/PR 36.952
DECISÃO: – 1. Trata-se de denúncia oferecida pelo órgão ministerial em desfavor de ALDNEI JOSÉ SIQUEIRA, TATIANE CORDEIRO
BREDA DE SIQUEIRA e MAILON DE LARA VAZ pelo delito previsto no artigo 350 do Código Eleitoral; devidamente citados, os réus
apresentaram respostas. É o relatório. 2. Antes de ingressar na análise das preliminares apresentadas pelos réus, cabe tecer algumas
considerações. A Resolução 23.376, vigente ao tempo das eleições do ano de 2012, exigiu, em seu artigo 39, que os candidatos, comitês
financeiros e partidos políticos, em todas as suas esferas, prestassem contas à Justiça Eleitoral. No caso em apreço, por meio de cognição
sumária, as contas foram apresentadas pelo candidato ao cargo majoritário da Prefeitura de Almirante Tamandaré, ALDNEI JOSÉ SIQUEIRA
(folhas 46/55) e pelo comitê financeiro (folhas 56/67). Por meio de mandado de busca domiciliar, autorizada judicialmente, logrou êxito em
localizar na residência do réu MAILON DE LARA VAZ, suposta contabilidade paralela das despesas eleitorais. Em outras palavras, trata-se de
mídia contendo planilhas de gastos com valores diversos das que foram prestadas à Justiça Eleitoral, sendo que tal divergência foi apontada
em Laudo de Perícia Criminal Federal (folhas 92/109). 3. Em havendo descompasso nas contas prestadas à Justiça Eleitoral com o que
efetivamente se gastou, tem-se o que se convencionou chamar de "Caixa 2" eleitoral, abarcada no artigo 350 do Código Eleitoral, atinente à
omissão que declaração que ali deveria constar, ou inserção de declaração falsa ou diversas para fins eleitorais. Nesse prisma, pode-se definir
a conduta de "Caixa 2" , com sendo: "(...) `uma prática financeira ilegal, que consiste em não registrar determinadas entradas ou saídas de um
fluxo de caixa, criando um caixa paralelo¿" . Especificamente sob a perspectiva eleitoral, consistem em montantes provenientes de doações
não registradasnas campanhas eleitorais, ou seja, valores que não são declarados aos tribunais eleitorais" . Fonte:
(https://jus.com.br/artigos/64243/caixa-2-eleitoral). 3.1. Nesses termos, TSE: "Falsidade documental. Prestação de contas. Arts. 350 do Cód.
Eleitoral e 20 e 21 da Lei 9.504/97. O crime formal do art. 350 do Cód. Eleitoral, presente a prestação de contas regida pela Lei 9.504/97,
pressupõe ato omissivo ou comissivo do agente, ou seja, haver subscrito o documento no qual omitida declaração ou inserida declaração falsa
ou diversa da que deveria constar" (TSE - HC 482/PR. Relator: Ministro Marco Aurélio de Mello. Julgamento: 17/06/2004, DJU: 27/08/2004). 4.
Nessa esteira, o candidato às eleições deve definir se conduz a administração financeira por conta própria ou delibera tal obrigação a terceiros,
"(...) os quais são solidariamente responsáveis pela veracidade das informações financeiras e contábeis da campanha (art. 21 da LE)." .
Ademais, à luz do contido no artigo 36, parágrafo único da Resolução 23.376/2012: "Os dirigentes partidários e o Presidente e o tesoureiro do
comitê financeiro são responsáveis pela veracidade das informações relativas à administração financeira das respectivas campanhas eleitorais,
devendo assinar todos os documentos que integram a respectiva prestação de contas e encaminhá-la à Justiça Eleitoral" . 5. No caso dos
autos, ALDNEI JOSÉ SIQUEIRA relatou em seu depoimento prestado junto a Delegacia de Polícia que "(...) quem cuidava das contas da
campanha eram MAILON e TATIANE BREDA" e "QUE sem sombra de dúvidas, os questionamentos sobre eventuais diferenças detectadas na
prestação de contas oficial cabem a MAILON e TATIANE, não havendo outra pessoa com poder de decisão acima de ambos" . (Folhas 136).
5.1. Dessa forma, conforme estabelecido pelo artigo 21 da Lei Eleitoral, acima citado, respondem solidariamente pelo crime em comento as
pessoas de ALDNEI (candidato) e MAILON e TATIANE (administradores financeiros da campanha). Ademais, a divergência apontada somente
restou evidenciada após apreensão de planilha de gastos na residência de MAILON, onde se denota incompatibilidade com os valores
declarados à Justiça Eleitoral. 6. Em que pese TATIANE em esfera extrajudicial relatar que"(...) foi a responsável pela contabilidade apenas do
comitê financeiro do PSD" e "pela inserção dos dados no sistema SPCEWEB" , o que, em tese, lhe isentaria de eventual responsabilidade,
sendo atribuída aos dirigentes partidários, Presidente e tesoureiro (artigo 36, parágrafo único da Resolução 23.376/2012), não há como se
delimitar, até o presente momento, qual seria a sua participação na prestação de contas do candidato ALDNEI, que, frise-se, lhe imputou,
juntamente com MAILON, a administração das contas da campanha. 7. Dessa forma, não se evidencia, de plano, ilegitimidade da ré TATIANE,
conforme citado pela defesa em resposta à acusação (folhas 242 e seguintes), questão que será melhor analisada no mérito da ação penal. 8.
A questão do dolo e da finalidade específica de agir é atinente ao mérito da questão, de forma que será analisado no momento oportuno.
Nesse prisma, STF: "INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA PARA FINS ELEITORAIS. ART. 350 DO CÓDIGO
ELEITORAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE.
DENÚNCIA RECEBIDA. 1. Denúncia que contém a adequada indicação da conduta delituosa imputada ao acusado e aponta os elementos
indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação, o que permite o pleno exercício do direito de defesa. 2. O dolo específico é questão
que desafia a fase instrutória e, isoladamente, não se presta a desqualificar a denúncia. Precedentes. 3. Denúncia recebida" . (STF. 2ª Turma.
Inquérito 3344/DF. Julgamento: 25/06/2014. DJE 165. Ministro Teori Zavascki). 9. Feitas tais considerações, passa-se à análise das demais
preliminares trazidas pelas defesas em suas respostas. 10. A defesa de MAILON apresentou resposta à acusação (folhas 196 e seguintes) e
aduziu, em síntese, inépcia da exordial acusatória e absolvição sumária pela atipicidade da conduta e argumentos relativos ao mérito da ação
penal. 10.1. REJEITO a alegação de inépcia da denúncia postulada em resposta à acusação, vez que a mesma observou aos ditames legais
impostos pelo artigo 41 do CPP. Nesse sentido: "Se a denúncia segmenta as condutas e permite com precisão a formulação da defesa, atendo
aos ditames legais do art. 41 do CPP, inexiste inépcia da denúncia". (ACR 2002.71.08.010564-7-RS, 8ª., rel. Luiz Fernando Wowk Penteado,
10.06.2010, v.u.). 10.2. Ademais, STF: "INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA PARA FINS ELEITORAIS. ART.
350 DO CÓDIGO ELEITORAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO
PRESENTE. DENÚNCIA RECEBIDA. 1. Denúncia que contém a adequada indicação da conduta delituosa imputada ao acusado e aponta os
elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação, o que permite o pleno exercício do direito de defesa. 2. O dolo específico é
questão que desafia a fase instrutória e, isoladamente, não se presta a desqualificar a denúncia. Precedentes. 3. Denúncia recebida" . (STF. 2ª
Turma. Inquérito 3344/DF. Julgamento: 25/06/2014. DJE 165. Ministro Teori Zavascki). 10.3. Ainda, o lastro probatório mínimo, para fins de
recebimento da denúncia, está relacionado a meros indícios de autoria e prova de materialidade, o que estão presentes no caso em apreço. Da
análise sucinta da questão, observa-se que, ao contrário do que foi estipulado pelo réu, houve a clara individualização de condutas entre os
correus, ao passo que o órgão ministerial assim dispôs: "Importante registrar que a denunciada TATIANE CORDEIRO BREDA DE SIQUEIRA
foi responsável pela elaboração da prestação de contas do Partido Social Democrático (PSD), e que o denunciado MAILON DE LARA VAZ foi
o responsável pela elaboração da prestação de contas do candidato em questão" (folhas 03). 10.4. O argumento de que a imputação carece
de referência temporal idônea, pois não especifica com exatidão em qual data o fato efetivamente teria ocorrido, igualmente, não sustenta. A
denúncia traz como data do delito o dia em que foi entregue a prestação de contas nas dependências da Justiça Eleitoral e não a data em que
efetivamente se deu a omissão. Ora, a imprecisão em data de ocorrência de suposto crime não é motivo suficiente para que a denúncia se
torna inepta. Posto não trazer prejuízos à parte, de forma que poderá ser corrigida durante todo o decorrer da instrução criminal, bem como,
em
eventual
sentença.
10.5. REJEITO, igualmente, o pleito de absolvição sumária arguida pela defesa do réu, conforme os argumentos acima expostos. Ademais,
com efeito, após o cumprimento do artigo 396-A do CPP, o juiz, nos termos do artigo 397 do mesmo Código, deverá absolver sumariamente
o(s) acusado(s) quando verificadas circunstâncias, manifestadamente idôneas e convincentes, trazidas em sede de defesa preliminar, aptas a
romper a justa causa para o exercício da ação penal, configurada com o recebimento da peça acusatória. No caso concreto, não se
evidenciam, de plano, circunstâncias absolutórias, sendo imprescindível o prosseguimento do feito para a devida dilação probatória no decorrer
da instrução processual. 10.6. NUCCI, ao tratar do art. 397 do CPP: "Nessa hipótese, o juiz recebeu a denúncia ou queixa, analisando o
conteúdo do inquérito policial (ou peças similares). Detectou, portanto, justa causa para a ação penal. Ora, seria preciso que o réu oferecesse,
em sua defesa prévia, documentos inéditos ou preliminares de conteúdo extremamente convincente para que o magistrado pudesse absolvê-lo
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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sumariamente" . (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, pág.
773).10.7. O réu argumentou que a conduta é atípica, uma vez que o referido não era responsável pelas finanças ou prestação de contas da
campanha, não sendo ele designado para a administração financeira da campanha; igualmente, nunca emitiu documento ou declaração de
qualquer natureza acerca das contas, tampouco emitiu declaração para a Justiça Eleitoral. Em princípio, tal argumentação não condiz com as
declarações presentes nos autos na seara investigatória, destacando-se que a corre TATIANE foi taxativa em informar que "(...) QUE o
responsável pela prestação de contas do candidato foi MAILON VAZ" (folhas 42). Além dessa informação prestada, seus relatos demonstram,
em tese, participação de MAILON nas ações do candidato e do partido. Em seu próprio depoimento prestado em esfera extrajudicial (folhas 69
e seguintes), relata grande envolvimento nas questões atinentes ao Partido e ao réu e ex-Prefeito ALDNEI. Por fim, o próprio réu ALDNEI
mencionou em seu interrogatório prestado em esfera extrajudicial que "(...) quem cuidava das contas da campanha eram MAILON e TATIANE
BREDA" e "QUE sem sombra de dúvidas, os questionamentos sobre eventuais diferenças detectadas na prestação de contas oficial cabem a
MAILON e TATIANE, não havendo outra pessoa com poder de decisão acima de ambos" . (folhas 136). 11. A defesa de TATIANE apresentou
resposta à acusação (folhas 242 e seguintes) e aduziu, em síntese, violação de ampla defesa, contraditório, devido processo legal e nulidade
das investigações; absolvição sumária pela atipicidade da conduta; rejeição liminar por inépcia da denúncia; rejeição liminar pela ilegitimidade
passiva; rejeição liminar por carência de justa causa e argumentos relativos ao mérito da ação. 11.1. Com relação aos argumentos de violação
de ampla defesa, contraditório, devido processo legal e nulidade das investigações, esses não merecem prosperar. Isso é assim, uma vez que
o pedido de compartilhamento de provas feito pela parte foi deferido por esse juízo (folhas 214), em análise a pedido similar (folhas 209/212).
Dessa forma, acostou-se aos autos a cópia integral da ação penal queramita junto à 2ª Vara Criminal (em apenso) e disponibilizou-se à parte
chave de acesso a processo correlato de busca e apreensão. 11.2. Então, a parte alegou que não obteve acesso ao processo, mesmo com a
chave de acesso em mãos, acostando "print" , comprovando tal situação. Porém, tal questão técnica de informática não compete a esse juízo
se dirimir, sendo que poderá ser sanada pelo Departamento de Informática do TJ, permitindo-lhe o acesso anteriormente deferido. 11.3.
Ademais, mencionou que a mídia acostada no Inquérito (folhas 04/05) está danificada, impossibilitando-se o acesso de seu conteúdo. Ao
Cartório para que certifique se efetivamente a mídia está danificada, intimando-se, em sendo o caso, o MPE para que anexe aos autos cópia
de segurança. 11.4. Por fim, solicita a parte acesso ao PIC nº. 0046.15.026982-0 e Autos de Interceptação Telefônica nº. 569602.2015.8.16.0024, vinculados à Ação Penal já acostada nesse processo. DEFIRO, como anteriormente já feito, o compartilhamento de
provas, mediante cumprimentos e diligências necessárias. 11.5. Com a obtenção das referidas provas, não há que se falar em devolução de
prazo para resposta à acusação, uma vez que eventual questão pode vir a ser arguida no momento oportuno, inclusive, em alegações finais.
11.6. REJEITO a alegação de inépcia da denúncia postulada em resposta à acusação, vez que a mesma observou aos ditames legais
impostos pelo artigo 41 do CPP. Nesse sentido: "Se a denúncia segmenta as condutas e permite com precisão a formulação da defesa, atendo
aos ditames legais do art. 41 do CPP, inexiste inépcia da denúncia" . (ACR 2002.71.08.010564-7-RS, 8ª., rel. Luiz Fernando Wowk Penteado,
10.06.2010, v.u.). 11.7. Ainda, o lastro probatório mínimo, para fins de recebimento da denúncia, está relacionado a meros indícios de autoria e
prova de materialidade, o que estão presentes no caso em apreço. 11.8. REJEITO os pleitos de absolvição sumária arguida pela defesa do
réu, conforme os argumentos acima expostos. Com efeito, após o cumprimento do artigo 396-A do CPP, o juiz, nos termos do artigo 397 do
mesmo Código, deverá absolver sumariamente o(s) acusado(s) quando verificadas circunstâncias, manifestadamente idôneas e convincentes,
trazidas em sede de defesa preliminar, aptas a romper a justa causa para o exercício da ação penal, configurada com o recebimento da peça
acusatória. No caso concreto, não se evidenciam, de plano, circunstâncias absolutórias, sendo imprescindível o prosseguimento do feito para a
devida dilação probatória no decorrer da instrução processual. 11.9. NUCCI, ao tratar do art. 397 do CPP: "Nessa hipótese, o juiz recebeu a
denúncia ou queixa, analisando o conteúdo do inquérito policial (ou peças similares). Detectou, portanto, justa causa para a ação penal. Ora,
seria preciso que o réu oferecesse, em sua defesa prévia, documentos inéditos ou preliminares de conteúdo extremamente convincente para
que o magistrado pudesse absolvê-lo sumariamente" . (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2012, pág. 773). 11.10. Os argumentos relativos a atipicidade da conduta e a ilegitimidade passiva pela não
participação no fato delitivo - já mencionada no item 7 dessa decisão - são atinentes ao mérito da ação penal, questões que serão melhores
analisadas no momento oportuno. 11.11. INDEFIRO o pedido de juntada dos documentos solicitado pela defesa ao Cartório (folhas 260), uma
vez que não restou demonstrada a pertinência de tal documentação como prova apta a desconstituir a exordial acusatória. Nesse prisma,
denota-se que não se está a tratar de ilegalidade da prestação de contas apresentada junto à Justiça Eleitoral, uma vez que, inclusive, foi
aprovada, mas sim, de contabilidade paralela apreendida juntamente com um dos correus. Em explicando-se a pertinência, desde já DEFIRO a
juntada, facultando-se a parte o seu acostamento. 12. A resposta à acusação do réu ALDINEI não arguiu preliminares aptas a obstar o feito
(folhas 218 e seguintes). Preliminarmente, informou interesse na realização da transação penal. 13. Intime-se a ré TATIANE, inclusive, para
manifestar se há interesse na proposta de suspensão condicional do processo, caso em que os autos deverão ser encaminhados à conclusão
para designação de audiências (suspensão condicional do processo e de instrução e julgamento). Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Almirante Tamandaré, 04 de julho de 2018 SILVIO ALLAN KARDEC TORRALBO SIQUEIRA Juiz Eleitoral

INTIMAÇÃO
Atos do juiz eleitoral
Ação Penal nº 3-44.2018.6.16.0171
Protocolo: 1.6.43/2018
Requerente: Ministério Público Eleitoral
Requeridos: Aldenei Jose Siqueira, Tatiane C. B. Siqueira e Mailon de L. Vaz
Advogados: Bruno A.v. Milanez– OAB/PR 48.165, Felipe. F. Campanholi – OAB/PR 56.970 Rafael. F de Siqueira, – OAB/PR 91.901 e
Fernando F. Filho– OAB/PR 36.952
DECISÃO: – 1. Trata-se de denúncia oferecida pelo órgão ministerial em desfavor de ALDNEI JOSÉ SIQUEIRA, TATIANE CORDEIRO
BREDA DE SIQUEIRA e MAILON DE LARA VAZ pelo delito previsto no artigo 350 do Código Eleitoral; devidamente citados, os réus
apresentaram respostas. É o relatório. 2. Antes de ingressar na análise das preliminares apresentadas pelos réus, cabe tecer algumas
considerações. A Resolução 23.376, vigente ao tempo das eleições do ano de 2012, exigiu, em seu artigo 39, que os candidatos, comitês
financeiros e partidos políticos, em todas as suas esferas, prestassem contas à Justiça Eleitoral. No caso em apreço, por meio de cognição
sumária, as contas foram apresentadas pelo candidato ao cargo majoritário da Prefeitura de Almirante Tamandaré, ALDNEI JOSÉ SIQUEIRA
(folhas 46/55) e pelo comitê financeiro (folhas 56/67). Por meio de mandado de busca domiciliar, autorizada judicialmente, logrou êxito em
localizar na residência do réu MAILON DE LARA VAZ, suposta contabilidade paralela das despesas eleitorais. Em outras palavras, trata-se de
mídia contendo planilhas de gastos com valores diversos das que foram prestadas à Justiça Eleitoral, sendo que tal divergência foi apontada
em Laudo de Perícia Criminal Federal (folhas 92/109). 3. Em havendo descompasso nas contas prestadas à Justiça Eleitoral com o que
efetivamente se gastou, tem-se o que se convencionou chamar de "Caixa 2" eleitoral, abarcada no artigo 350 do Código Eleitoral, atinente à
omissão que declaração que ali deveria constar, ou inserção de declaração falsa ou diversas para fins eleitorais. Nesse prisma, pode-se definir
a conduta de "Caixa 2" , com sendo: "(...) `uma prática financeira ilegal, que consiste em não registrar determinadas entradas ou saídas de um
fluxo de caixa, criando um caixa paralelo¿" . Especificamente sob a perspectiva eleitoral, consistem em montantes provenientes de doações
não registradasnas campanhas eleitorais, ou seja, valores que não são declarados aos tribunais eleitorais" . Fonte:
(https://jus.com.br/artigos/64243/caixa-2-eleitoral). 3.1. Nesses termos, TSE: "Falsidade documental. Prestação de contas. Arts. 350 do Cód.
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Eleitoral e 20 e 21 da Lei 9.504/97. O crime formal do art. 350 do Cód. Eleitoral, presente a prestação de contas regida pela Lei 9.504/97,
pressupõe ato omissivo ou comissivo do agente, ou seja, haver subscrito o documento no qual omitida declaração ou inserida declaração falsa
ou diversa da que deveria constar" (TSE - HC 482/PR. Relator: Ministro Marco Aurélio de Mello. Julgamento: 17/06/2004, DJU: 27/08/2004). 4.
Nessa esteira, o candidato às eleições deve definir se conduz a administração financeira por conta própria ou delibera tal obrigação a terceiros,
"(...) os quais são solidariamente responsáveis pela veracidade das informações financeiras e contábeis da campanha (art. 21 da LE)." .
Ademais, à luz do contido no artigo 36, parágrafo único da Resolução 23.376/2012: "Os dirigentes partidários e o Presidente e o tesoureiro do
comitê financeiro são responsáveis pela veracidade das informações relativas à administração financeira das respectivas campanhas eleitorais,
devendo assinar todos os documentos que integram a respectiva prestação de contas e encaminhá-la à Justiça Eleitoral" . 5. No caso dos
autos, ALDNEI JOSÉ SIQUEIRA relatou em seu depoimento prestado junto a Delegacia de Polícia que "(...) quem cuidava das contas da
campanha eram MAILON e TATIANE BREDA" e "QUE sem sombra de dúvidas, os questionamentos sobre eventuais diferenças detectadas na
prestação de contas oficial cabem a MAILON e TATIANE, não havendo outra pessoa com poder de decisão acima de ambos" . (Folhas 136).
5.1. Dessa forma, conforme estabelecido pelo artigo 21 da Lei Eleitoral, acima citado, respondem solidariamente pelo crime em comento as
pessoas de ALDNEI (candidato) e MAILON e TATIANE (administradores financeiros da campanha). Ademais, a divergência apontada somente
restou evidenciada após apreensão de planilha de gastos na residência de MAILON, onde se denota incompatibilidade com os valores
declarados à Justiça Eleitoral. 6. Em que pese TATIANE em esfera extrajudicial relatar que"(...) foi a responsável pela contabilidade apenas do
comitê financeiro do PSD" e "pela inserção dos dados no sistema SPCEWEB" , o que, em tese, lhe isentaria de eventual responsabilidade,
sendo atribuída aos dirigentes partidários, Presidente e tesoureiro (artigo 36, parágrafo único da Resolução 23.376/2012), não há como se
delimitar, até o presente momento, qual seria a sua participação na prestação de contas do candidato ALDNEI, que, frise-se, lhe imputou,
juntamente com MAILON, a administração das contas da campanha. 7. Dessa forma, não se evidencia, de plano, ilegitimidade da ré TATIANE,
conforme citado pela defesa em resposta à acusação (folhas 242 e seguintes), questão que será melhor analisada no mérito da ação penal. 8.
A questão do dolo e da finalidade específica de agir é atinente ao mérito da questão, de forma que será analisado no momento oportuno.
Nesse prisma, STF: "INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA PARA FINS ELEITORAIS. ART. 350 DO CÓDIGO
ELEITORAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE.
DENÚNCIA RECEBIDA. 1. Denúncia que contém a adequada indicação da conduta delituosa imputada ao acusado e aponta os elementos
indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação, o que permite o pleno exercício do direito de defesa. 2. O dolo específico é questão
que desafia a fase instrutória e, isoladamente, não se presta a desqualificar a denúncia. Precedentes. 3. Denúncia recebida" . (STF. 2ª Turma.
Inquérito 3344/DF. Julgamento: 25/06/2014. DJE 165. Ministro Teori Zavascki). 9. Feitas tais considerações, passa-se à análise das demais
preliminares trazidas pelas defesas em suas respostas. 10. A defesa de MAILON apresentou resposta à acusação (folhas 196 e seguintes) e
aduziu, em síntese, inépcia da exordial acusatória e absolvição sumária pela atipicidade da conduta e argumentos relativos ao mérito da ação
penal. 10.1. REJEITO a alegação de inépcia da denúncia postulada em resposta à acusação, vez que a mesma observou aos ditames legais
impostos pelo artigo 41 do CPP. Nesse sentido: "Se a denúncia segmenta as condutas e permite com precisão a formulação da defesa, atendo
aos ditames legais do art. 41 do CPP, inexiste inépcia da denúncia". (ACR 2002.71.08.010564-7-RS, 8ª., rel. Luiz Fernando Wowk Penteado,
10.06.2010, v.u.). 10.2. Ademais, STF: "INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA PARA FINS ELEITORAIS. ART.
350 DO CÓDIGO ELEITORAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO
PRESENTE. DENÚNCIA RECEBIDA. 1. Denúncia que contém a adequada indicação da conduta delituosa imputada ao acusado e aponta os
elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação, o que permite o pleno exercício do direito de defesa. 2. O dolo específico é
questão que desafia a fase instrutória e, isoladamente, não se presta a desqualificar a denúncia. Precedentes. 3. Denúncia recebida" . (STF. 2ª
Turma. Inquérito 3344/DF. Julgamento: 25/06/2014. DJE 165. Ministro Teori Zavascki). 10.3. Ainda, o lastro probatório mínimo, para fins de
recebimento da denúncia, está relacionado a meros indícios de autoria e prova de materialidade, o que estão presentes no caso em apreço. Da
análise sucinta da questão, observa-se que, ao contrário do que foi estipulado pelo réu, houve a clara individualização de condutas entre os
correus, ao passo que o órgão ministerial assim dispôs: "Importante registrar que a denunciada TATIANE CORDEIRO BREDA DE SIQUEIRA
foi responsável pela elaboração da prestação de contas do Partido Social Democrático (PSD), e que o denunciado MAILON DE LARA VAZ foi
o responsável pela elaboração da prestação de contas do candidato em questão" (folhas 03). 10.4. O argumento de que a imputação carece
de referência temporal idônea, pois não especifica com exatidão em qual data o fato efetivamente teria ocorrido, igualmente, não sustenta. A
denúncia traz como data do delito o dia em que foi entregue a prestação de contas nas dependências da Justiça Eleitoral e não a data em que
efetivamente se deu a omissão. Ora, a imprecisão em data de ocorrência de suposto crime não é motivo suficiente para que a denúncia se
torna inepta. Posto não trazer prejuízos à parte, de forma que poderá ser corrigida durante todo o decorrer da instrução criminal, bem como,
em
eventual
sentença.
10.5. REJEITO, igualmente, o pleito de absolvição sumária arguida pela defesa do réu, conforme os argumentos acima expostos. Ademais,
com efeito, após o cumprimento do artigo 396-A do CPP, o juiz, nos termos do artigo 397 do mesmo Código, deverá absolver sumariamente
o(s) acusado(s) quando verificadas circunstâncias, manifestadamente idôneas e convincentes, trazidas em sede de defesa preliminar, aptas a
romper a justa causa para o exercício da ação penal, configurada com o recebimento da peça acusatória. No caso concreto, não se
evidenciam, de plano, circunstâncias absolutórias, sendo imprescindível o prosseguimento do feito para a devida dilação probatória no decorrer
da instrução processual. 10.6. NUCCI, ao tratar do art. 397 do CPP: "Nessa hipótese, o juiz recebeu a denúncia ou queixa, analisando o
conteúdo do inquérito policial (ou peças similares). Detectou, portanto, justa causa para a ação penal. Ora, seria preciso que o réu oferecesse,
em sua defesa prévia, documentos inéditos ou preliminares de conteúdo extremamente convincente para que o magistrado pudesse absolvê-lo
sumariamente" . (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, pág.
773).10.7. O réu argumentou que a conduta é atípica, uma vez que o referido não era responsável pelas finanças ou prestação de contas da
campanha, não sendo ele designado para a administração financeira da campanha; igualmente, nunca emitiu documento ou declaração de
qualquer natureza acerca das contas, tampouco emitiu declaração para a Justiça Eleitoral. Em princípio, tal argumentação não condiz com as
declarações presentes nos autos na seara investigatória, destacando-se que a corre TATIANE foi taxativa em informar que "(...) QUE o
responsável pela prestação de contas do candidato foi MAILON VAZ" (folhas 42). Além dessa informação prestada, seus relatos demonstram,
em tese, participação de MAILON nas ações do candidato e do partido. Em seu próprio depoimento prestado em esfera extrajudicial (folhas 69
e seguintes), relata grande envolvimento nas questões atinentes ao Partido e ao réu e ex-Prefeito ALDNEI. Por fim, o próprio réu ALDNEI
mencionou em seu interrogatório prestado em esfera extrajudicial que "(...) quem cuidava das contas da campanha eram MAILON e TATIANE
BREDA" e "QUE sem sombra de dúvidas, os questionamentos sobre eventuais diferenças detectadas na prestação de contas oficial cabem a
MAILON e TATIANE, não havendo outra pessoa com poder de decisão acima de ambos" . (folhas 136). 11. A defesa de TATIANE apresentou
resposta à acusação (folhas 242 e seguintes) e aduziu, em síntese, violação de ampla defesa, contraditório, devido processo legal e nulidade
das investigações; absolvição sumária pela atipicidade da conduta; rejeição liminar por inépcia da denúncia; rejeição liminar pela ilegitimidade
passiva; rejeição liminar por carência de justa causa e argumentos relativos ao mérito da ação. 11.1. Com relação aos argumentos de violação
de ampla defesa, contraditório, devido processo legal e nulidade das investigações, esses não merecem prosperar. Isso é assim, uma vez que
o pedido de compartilhamento de provas feito pela parte foi deferido por esse juízo (folhas 214), em análise a pedido similar (folhas 209/212).
Dessa forma, acostou-se aos autos a cópia integral da ação penal queramita junto à 2ª Vara Criminal (em apenso) e disponibilizou-se à parte
chave de acesso a processo correlato de busca e apreensão. 11.2. Então, a parte alegou que não obteve acesso ao processo, mesmo com a
chave de acesso em mãos, acostando "print" , comprovando tal situação. Porém, tal questão técnica de informática não compete a esse juízo
se dirimir, sendo que poderá ser sanada pelo Departamento de Informática do TJ, permitindo-lhe o acesso anteriormente deferido. 11.3.
Ademais, mencionou que a mídia acostada no Inquérito (folhas 04/05) está danificada, impossibilitando-se o acesso de seu conteúdo. Ao
Cartório para que certifique se efetivamente a mídia está danificada, intimando-se, em sendo o caso, o MPE para que anexe aos autos cópia
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de segurança. 11.4. Por fim, solicita a parte acesso ao PIC nº. 0046.15.026982-0 e Autos de Interceptação Telefônica nº. 569602.2015.8.16.0024, vinculados à Ação Penal já acostada nesse processo. DEFIRO, como anteriormente já feito, o compartilhamento de
provas, mediante cumprimentos e diligências necessárias. 11.5. Com a obtenção das referidas provas, não há que se falar em devolução de
prazo para resposta à acusação, uma vez que eventual questão pode vir a ser arguida no momento oportuno, inclusive, em alegações finais.
11.6. REJEITO a alegação de inépcia da denúncia postulada em resposta à acusação, vez que a mesma observou aos ditames legais
impostos pelo artigo 41 do CPP. Nesse sentido: "Se a denúncia segmenta as condutas e permite com precisão a formulação da defesa, atendo
aos ditames legais do art. 41 do CPP, inexiste inépcia da denúncia" . (ACR 2002.71.08.010564-7-RS, 8ª., rel. Luiz Fernando Wowk Penteado,
10.06.2010, v.u.). 11.7. Ainda, o lastro probatório mínimo, para fins de recebimento da denúncia, está relacionado a meros indícios de autoria e
prova de materialidade, o que estão presentes no caso em apreço. 11.8. REJEITO os pleitos de absolvição sumária arguida pela defesa do
réu, conforme os argumentos acima expostos. Com efeito, após o cumprimento do artigo 396-A do CPP, o juiz, nos termos do artigo 397 do
mesmo Código, deverá absolver sumariamente o(s) acusado(s) quando verificadas circunstâncias, manifestadamente idôneas e convincentes,
trazidas em sede de defesa preliminar, aptas a romper a justa causa para o exercício da ação penal, configurada com o recebimento da peça
acusatória. No caso concreto, não se evidenciam, de plano, circunstâncias absolutórias, sendo imprescindível o prosseguimento do feito para a
devida dilação probatória no decorrer da instrução processual. 11.9. NUCCI, ao tratar do art. 397 do CPP: "Nessa hipótese, o juiz recebeu a
denúncia ou queixa, analisando o conteúdo do inquérito policial (ou peças similares). Detectou, portanto, justa causa para a ação penal. Ora,
seria preciso que o réu oferecesse, em sua defesa prévia, documentos inéditos ou preliminares de conteúdo extremamente convincente para
que o magistrado pudesse absolvê-lo sumariamente" . (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2012, pág. 773). 11.10. Os argumentos relativos a atipicidade da conduta e a ilegitimidade passiva pela não
participação no fato delitivo - já mencionada no item 7 dessa decisão - são atinentes ao mérito da ação penal, questões que serão melhores
analisadas no momento oportuno. 11.11. INDEFIRO o pedido de juntada dos documentos solicitado pela defesa ao Cartório (folhas 260), uma
vez que não restou demonstrada a pertinência de tal documentação como prova apta a desconstituir a exordial acusatória. Nesse prisma,
denota-se que não se está a tratar de ilegalidade da prestação de contas apresentada junto à Justiça Eleitoral, uma vez que, inclusive, foi
aprovada, mas sim, de contabilidade paralela apreendida juntamente com um dos correus. Em explicando-se a pertinência, desde já DEFIRO a
juntada, facultando-se a parte o seu acostamento. 12. A resposta à acusação do réu ALDINEI não arguiu preliminares aptas a obstar o feito
(folhas 218 e seguintes). Preliminarmente, informou interesse na realização da transação penal. 13. Intime-se a ré TATIANE, inclusive, para
manifestar se há interesse na proposta de suspensão condicional do processo, caso em que os autos deverão ser encaminhados à conclusão
para designação de audiências (suspensão condicional do processo e de instrução e julgamento). Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Almirante Tamandaré, 04 de julho de 2018 SILVIO ALLAN KARDEC TORRALBO SIQUEIRA Juiz Eleitoral

177ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral
INQUÉRITO Nº 123-37.2017.6.16.0199 (IPL 675/2017-4)
INDICIADO: WANDERLEI MACIEL
Vistos e examinados estes autos de º. 123-37.2017.6.16.0199 (IPL 675/2017-4), de Inquérito Policial para apurar a responsabilidade penal pela
prática do crime previsto no artigo 289 do Código Eleitoral.
Trata-se de Inquérito Policial instaurado para investigar suposta ocorrência do crime previsto no artigo 289 do Código Eleitoral, com base em
informações colhidas nos autos nº 268-30.2016.6.16.0199, provenientes da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR.
A investigação teve início perante a Superintendência da Polícia Federal do Paraná, mediante a Portaria IPL 0675/2017-SR/DPF/PR, tendo em
vista o Ofício 020/2017, da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR, protocolizado no SIAPRO sob o nº 08385.006565/2017-91, que
noticiou a constatação de duplicidade de inscrições eleitorais a partir da coincidência dos eleitores Edson de Souza (TE 0353 3088 0604,
revisão em 03/01/2012 para à 145ª ZE de Curitiba/PR) e Wanderlei Maciel (TE 0771 0347 0655, alistamento em 10/09/1999 e revisão em
09/12/2215 na 199ª ZE).
Em relatório conclusivo, a autoridade policial federal consignou que os autos estavam devidamente relatados e os submeteu à apreciação da
autoridade judiciária da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR.
Com vista dos autos o representante do Ministério Público da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR requereu que a competência
para apreciação dos autos fosse declinada à 145ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, o que foi acolhido por aquele Juízo (fls. 102).
Remetidos os autos à 001ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR (Cartório Distribuidor), os autos foram distribuídos à 177ª Zona Eleitoral de
Curitiba/PR, ante a localidade da consumação do crime (fls. 105).
Renovada vista ao Ministério Público Eleitoral, foi requerida a declinação de competência ao Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco
Borba/PR (fls. 123), pedido indeferido pelo Juízo da 177ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR.
Por fim, com nova vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo arquivamento do presente Inquérito tendo em vista a ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva (fls. 131/134).
É o breve relatório.
DECIDO.
Da análise do presente inquérito verifico que realizadas as diligências de competência da autoridade policial, esta em relatório encaminhou os
autos para decisão (fls. 93):
"Estando devidamente relatados os presentes autos, submetem-se os mesmos à apreciação de Vossa Excelência para que decida no
interesse da justiça, depois de ouvido o representante do Ministério Público".
Por sua vez, o parquet, (fl. 106/111), após análise da documentação, pugnou pelo arquivamento por entender que embora de fato tenha
ocorrido, uma vez que Wanderlei Maciel, de forma livre e consciente da reprovação de sua conduta, alistou-se como se outra pessoa fosse, o
que tipifica o crime previsto no tipo penal amoldado pelo artigo 289, do Código Eleitoral, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva.
Consignou ainda a representante do Ministério Público Eleitoral (fls. 131/134:
"Entretanto, lastimavelmente, está prescrita a pretensão punitiva. Isso porque, a pena em abstrato prevista pela lei é de 5 (cinco) anos e,
conforme artigo 109, inciso III, do Código Penal, a prescrição ocorre em 12 (doze) anos. Neste passo, a inscrição fraudulenta ocorreu no ano
de 1986, prescrevendo a pretensão punitiva no ano de 1998".
Desta forma, acolho o parecer ministerial de fls. 131/134, e determino o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Policial, ressalvando a
possibilidade de desarquivamento, nos termos do disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal.
Após as devidas anotações e comunicações, observando-se o Código de Normas da Corregedoria Regional Eleitoral, no que for aplicável à
espécie, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se pelo DJE-TRE/PR.
Curitiba, 29 de junho de 2018.
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(a) MAYRA ROCCO STAINSACK
Juíza Eleitoral

INQUÉRITO Nº 49-52.2017.6.16.0176 (1000/2017-4)
INDICIADO: Ricardo Augusto
Vistos e examinados estes autos de nº. 49-52.2017.6.16.0176 (IPL 1000/2017 - 4), de Inquérito Policial para apurar a responsabilidade penal
pela prática do crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral.
Trata-se de Inquérito Policial instaurado para investigar suposta ocorrência do crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, com base em
informações colhidas nos autos nº 178-91.2016.6.15.0176, provenientes da 176ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR.
A investigação teve início perante a Superintendência da Polícia Federal do Paraná, mediante a Portaria IPL 1000/2017-SR/DPF/PR, tendo em
vista o Ofício 01/2017, da 176ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, protocolizado no SIAPRO sob o nº 08385.01434/2017-43, que noticiou
irregularidades na prestação de contas da campanha eleitoral de RICARDO AUGUSTO, no pleito de 2016, em que se verificou, em síntese,
que o candidato omitiu despesa na prestação de contas apresentada.
Em 17 de novembro de 2017 o representante do Ministério Público Eleitoral, atuante junto à 176ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, pronunciou-se
pela declinação de competência à 177ª Zona Eleitoral, tendo em vista a Resolução TRE/PR nº 777/2017, que promoveu alterações na
competência territorial das Zonas Eleitorais de Curitiba/PR (fls. 73/75), o que foi acolhido pelo juízo e os autos remetidos a esta 177ª Zona
Eleitoral de Curitiba/PR (fls. 77).
Em relatório conclusivo, a autoridade policial federal consignou que a conduta não foi praticada com dolo necessário para configurar o tipo
penal subjetivo (fls. 100).
Por fim, com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo arquivamento do presente Inquérito, tendo em vista que a conduta do
candidato não se amolda ao tipo penal em análise (fls. 110).
É o breve relatório.
DECIDO.
Da análise do presente inquérito verifico que realizadas as diligências de competência da autoridade policial, esta em relatório concluiu que (fls.
100):
"Contudo, não se determinou seu indiciamento, visto que na concepção desta Autoridade Policial a conduta não foi praticada como o dolo
necessário para configurar o tipo penal subjetivo. Não olvide que é preciso distinguir uma prestação de contas inidônea/falsa de uma prestação
de contas malfeita. Aprimeira enseja processo criminal, a segunda desaprovação das contas".
Por sua vez, o parquet, (fl. 106/111), após análise dos elementos coligidos, pugnou pelo arquivamento do inquérito policial, por entender que a
conduta do candidato não se amolda ao tipo penal do art. 350 do Código Eleitoral, uma vez que não foi identificado dolo na conduta do
investigado quando omitiu a contabilização da despesa em sua prestação de contas.
Desta forma, não havendo elementos para se concluir em sentido contrário, acolho o parecer ministerial de fls. 106/111, e determino o
ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Policial, ressalvando a possibilidade de desarquivamento, nos termos do disposto no artigo 18 do
Código de Processo Penal.
Após as devidas anotações e comunicações, observando-se o Código de Normas da Corregedoria Regional Eleitoral, no que for aplicável à
espécie, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se pelo DJE-TRE/PR.
Curitiba, 29 de junho de 2018.
(a) MAYRA ROCCO STAINSACK
Juíza Eleitoral

186ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral
autos 12-58.2018.6.16.0186 e 19-50.2018.6.16.0186
MANDADO DE NOTIFICAÇÃO
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS: 19-50.2018.6.16.0186
PARTIDO PODEMOs - PODE DE COLOMBO/PR
ANTONIO RICARDO MILGIORANSA
GEOVANE ALVES MOREIRA
ADVOGADO: MARIANA STRAPASSON OAB/PR Nº 62.130
A MM. Juíza Eleitoral da 186ª Zona Eleitoral, Dra. CLÁUDIA HARUMI MATUMOTO, nos autos de prestação de contas nº. 1950.2018.6.16.0186, no qual é interessado o Partido Podemos - PODE de Colombo/Pr e seus representantes presidente Antonio Ricardo
Milgioransa e tesoureiro Geovane Alves Moreira
MANDA, proceder a INTIMAÇÃO do partido e de seus representantes legais, para que apresentem as alegações finais no prazo comum de 03
(três) dias.
CUMPRA-SE
Dado e passado nesta cidade de Colombo, aos 06 (seis) dias do mês de julho de 2018. Eu, ______________, Fernanda Zanelatto Domingues,
Chefe de Cartório da 186ª Zona Eleitoral de Colombo em exercício, digitei e subscrevi o presente.
Fernanda Zanelatto Domingues
Chefe de Cartório
e.e.
Assina por Portaria nº 01/2017
MANDADO DE NOTIFICAÇÃO
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS: 12-58.2018.6.16.0186
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT DE COLOMBO/PR
PEDRO ADEMIR CAVALLI
GERSON LUIZ BAUDE
ADVOGADO: ROSELI BANDEIRA DE ASSIS CAVALLI OAB/PR Nº 14.459
A MM. Juíza Eleitoral da 186ª Zona Eleitoral, Dra. CLÁUDIA HARUMI MATUMOTO, nos autos de prestação de contas nº. 1258.2018.6.16.0186, no qual é interessado o Partido Democrático Trabalhista – PDT de Colombo/Pr e seus representantes presidente Pedro
Ademir Cavalli e tesoureiro Gerson Luiz Baude
MANDA, proceder a INTIMAÇÃO do partido e de seus representantes legais, para que apresentem as alegações finais no prazo comum de 03
(três) dias.
CUMPRA-SE
Dado e passado
nesta cidade de Colombo, aos 06 (seis) dias do mês de julho de 2018. Eu, ______________, Fernanda Zanelatto Domingues, Chefe de
Cartório
da
186ª
Zona
Eleitoral
de
Colombo
em
exercício,
digitei
e
subscrevi
o
presente.
Fernanda Zanelatto Domingues Chefe de Cartório e.e.
Assina por Portaria nº 01/2017

188ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral
Intimações
Prestação de Contas n. 14-22.2018.6.16.0188
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
Presidente: AGILSON FERREIRA DE LIMA
Tesoureiro: CARLOS ALBERTO FERREIRA DE LIMA
Advogado(as): WENDEL DIOVANI MOREIRA DA COSTA - OAB/PR 67.215
Intimação na forma da lei, do(as) advogado(as) constituído(as), para que, conforme despacho de fl. 32, se manifeste(m) sobre o parecer
preliminar lançado aos autos (fl. 42) no prazo de 20 (vinte) dias (art. 34, §3º, da Resolução TSE n. 23.546).
Prestação de Contas n. 16-89.2018.6.16.0188
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Presidente: SOLANGE DO ROCIO PENA
Tesoureiro: ROSANGELA BATISTA DA SILVA
Advogado(as): MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - OAB/PR 57.625
Intimação na forma da lei, do(as) advogado(as) constituído(as), para que, conforme despacho de fl. 45, se manifeste(m) sobre o parecer
preliminar lançado aos autos (fl. 55) no prazo de 20 (vinte) dias (art. 34, §3º, da Resolução TSE n. 23.546).
Prestação de Contas n. 15-07.2018.6.16.0188
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
Presidente: MARIA JANEIDE DE SOUZA PIACENTINI
Tesoureiro: NILTON CESAR POLIDORO
Advogado(as): WENDEL DIOVANI MOREIRA DA COSTA - OAB/PR 67.215
Intimação na forma da lei, do(as) advogado(as) constituído(as), para que, conforme despacho de fl. 45, se manifeste(m) sobre o parecer
preliminar lançado aos autos (fl. 55) no prazo de 20 (vinte) dias (art. 34, §3º, da Resolução TSE n. 23.546).
Prestação de Contas n. 17-74.2018.6.16.0188
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Presidente: MARLY PAULINO FAGUNDES
Tesoureiro: LUIZ CLAÚDIO LEONEL
Advogado(as): MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - OAB/PR 57.625
Intimação na forma da lei, do(as) advogado(as) constituído(as), para que, conforme despacho de fl. 94, se manifeste(m) sobre o parecer
preliminar lançado aos autos (fl. 104) no prazo de 20 (vinte) dias (art. 34, §3º, da Resolução TSE n. 23.546).
Prestação de Contas n. 18-59.2018.6.16.0188
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Presidente: VALDINEI RICARDO LIMA
Tesoureiro: NELSON FERNANDES DOS SANTOS
Advogado(as): CLAUDIOMIRO PRIOR - OAB/PR 30.929
Intimação na forma da lei, do(as) advogado(as) constituído(as), para que, conforme despacho de fl. 186, se manifeste(m) sobre o parecer
preliminar lançado aos autos (fl. 196) no prazo de 20 (vinte) dias (art. 34, §3º, da Resolução TSE n. 23.546).
Prestação de Contas n. 34-13.2018.6.16.0188
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Presidente: MARIO MARQUES GUIMARAES NETO
Tesoureiro: NELSON SHINOBU SAKUMA
Advogado(as): NELSON SHINOBU SAKUMA - OAB/PR 72.617
Intimação na forma da lei, do(as) advogado(as) constituído(as), para que, conforme despacho de fl. 36, se manifeste(m) sobre o parecer
preliminar lançado aos autos (fl. 44) no prazo de 20 (vinte) dias (art. 34, §3º, da Resolução TSE n. 23.546).
Prestação de Contas n. 13-37.2018.6.16.0188
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
Presidente: AIRTON FERREIRA DA SILVA
Tesoureiro: FERNANDA COSTA DA SILVA
Advogado(as): DILCE FERREIRA DA SILVA - OAB/PR 41.405
Intimação na forma da lei, do(as) advogado(as) constituído(as), para que, conforme despacho de fl. 28, se manifeste(m) sobre o parecer
preliminar lançado aos autos (fl. 38) no prazo de 20 (vinte) dias (art. 34, §3º, da Resolução TSE n. 23.546).
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