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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias

PORTARIA Nº 737/2018
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, e considerando o contido no Processo Administrativo Digital nº 8744/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor FLAVIO SOARES RIBEIRO, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária, do Quadro de Pessoal do
Tribunal Regional Eleitoral de Goiás e removido para este Tribunal, e, em comissão, Assistente I do Cartório da 110ª Zona Eleitoral de Faxinal,
para substituir a Chefia do Cartório da 110ª Zona Eleitoral de FAXINAL, FC-6, durante as férias, impedimentos e afastamentos do titular, a
partir de 31/07/2018.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 06 de setembro de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

PORTARIA Nº 735/2018
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, e considerando o contido no Processo Administrativo Digital nº 8653/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor ADRIANO LUIS MULLER DA SILVA, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de
Pessoal deste Tribunal, e, em comissão, Assistente I do Cartório da 82ª Zona Eleitoral de Ribeirão do Pinhal, para, cumulativamente, substituir
o servidor VALDIR TEODORO DA SILVA no exercício da função comissionada de Chefe do Cartório da 57ª Zona Eleitoral de ANDIRÁ, FC-6,
nos dias 31/07, 01/08, 02/08 e 03/08/2018, em razão da participação do titular no evento “Sistemas Eleitorais e Multiplicadores de Mesários” e
férias do substituto designado, servidor LUCIMAR ANTONIO SILVA QUEIROZ.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
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Curitiba, 06 de setembro de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

PORTARIA Nº 738/2018
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, e considerando o contido no Processo Administrativo Digital n° 8496/2018-TRE,
RESOLVE
I - REVOGAR os termos da Portaria n° 668/2017-PRESID, de 01/12/2017, que designou servidora requisitada para substituir a Chefia de
Cartório da 025ª Zona Eleitoral da Comarca de CAMBARÁ, na ausência do substituto designado, a partir de 23/07/2018;
II - DESIGNAR, em caráter excepcional, de conformidade com o disposto na Resolução TSE n° 23.411/2014, AMANDA PINHEIRO
FERNANDES, servidora requisitada da 025ª Zona Eleitoral da Comarca de CAMBARÁ, e, Assistente I do referido Cartório Eleitoral, para
substituir a Chefia de Cartório, no exercício da função comissionada, nível FC-6, da 025ª Zona Eleitoral da mesma Comarca, durante suas
férias, faltas, impedimentos e afastamentos legais, a partir de 23/07/2018, até assunção de servidor efetivo.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 06 de setembro de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

PORTARIA Nº 739/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23, inciso
XV, do Regimento Interno deste Tribunal e considerando o contido no Processo Administrativo Digital nº 10273/2018-TRE,
RESOLVE
DESIGNAR, de conformidade com o disposto na Resolução TRE nº 480/2006, de 18/01/2006, a Doutora LUCIANA VIRMOND CESAR, Juíza
da 139ª Zona Eleitoral de PONTA GROSSA, para, sem prejuízo de suas demais atribuições, atender os serviços da 15ª Zona Eleitoral da
referida Comarca, no período de 03/09/2018 a 02/10/2018, em virtude de férias do Juiz Eleitoral Titular, Doutor PEDRO HENRIQUE BETIO.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 06 de setembro 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

Portaria nº 313/2018
PORTARIA n.º 313/2018
O BACHAREL SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN, DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
PARANÁ,
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 176

Curitiba, quarta-feira, 12 de setembro de 2018

Página 4

usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 30, inciso VIII, do Regulamento da Secretaria deste Tribunal e conforme PAD n.º
11997/2016, resolve,
LOTAR
MARILDA ETSUKO YOSHIDA, servidora ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade Administrativa, do Quadro de Pessoal
deste Tribunal, na Seção de Gestão de Programas Institucionais, a partir de 10 de setembro de 2018.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE. SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 06 de setembro de
2018.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
Diretor-Geral

Portaria nº 314/2018
PORTARIA n.º 314/2018
O BACHAREL SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN, DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
PARANÁ,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 30, inciso VIII, do Regulamento da Secretaria deste Tribunal e conforme PAD n.º
10478/2018, resolve,
LOTAR
CERES BERNADETE RODRIGUES OLSSON, servidora ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade Administrativa, do
Quadro de Pessoal deste Tribunal, na Seção de Gestão de Programas Institucionais, a partir de 10 de setembro de 2018.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE. SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 06 de setembro de
2018.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
Diretor-Geral

Portaria nº 315/2018
PORTARIA n.º 315/2018
O BACHAREL SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN, DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
PARANÁ,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 30, inciso VIII, do Regulamento da Secretaria deste Tribunal e conforme PAD n.º
8131/2018, resolve,
LOTAR
CARLOS PUQUEVIS, servidor ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade Administrativa, do Quadro de Pessoal deste
Tribunal, na Seção de Gestão de Programas Institucionais, a partir de 10 de setembro de 2018.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE. SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 06 de setembro de
2018.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
Diretor-Geral

P O R T A R I A Nº 312/2018
O BACHAREL SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN, DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
PARANÁ,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 30, inciso VII, do Regulamento da Secretaria deste Tribunal e, considerando o
contido no Processo Administrativo Digital sob n.º 10.268/2018, de 31 de agosto de 2018,
RESOLVE
M A N D A R C O N T A R em favor da servidora DIEINY BELLI, ocupante do cargo de Analista Judiciário, do Quadro de Pessoal deste
Tribunal, o tempo de contribuição de 1462 (um mil quatrocentos e sessenta e dois) dias, que, transformados, correspondem a 04 (quatro) anos
e 02 (dois) dias prestados à Prefeitura Municipal de Joinville/SC, no período de 04/09/2012 a 04/09/2016, destes, 1460 (um mil, quatrocentos e
sessenta) dias podendo ser contados para fins de efetivo exercício no serviço público e 1462 (um mil, quatrocentos e sessenta e dois) dias
contados para efeitos de aposentadoria e disponibilidade com fundamento no artigo 103, inciso I, da Lei 8112/1990.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 05 de setembro de 2018.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
Diretor-Geral
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SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria Processual - Seção de Processamento
Intimações

RELAÇÃO Nº 123
RECURSO ELEITORAL Nº 730-20.2016.6.16.0091
PROCEDÊNCIA: INAJÁ - PR
RECORRENTE(S) : COLIGAÇÃO UNIDOS PARA TRANSFORMAR (PTB/PSC/PROS/PR)
ADVOGADA: ZEILLE MARIA DE OLIVEIRA - OAB: 71894/PR
ADVOGADO: ARY BRACARENSE COSTA JUNIOR - OAB: 18553/PR
ADVOGADO: LUÍS HENRIQUE DELGADO ESCARMANHANI - OAB: 24587/PR
ADVOGADO: JOSÉ CARLOS BERTACCHI JUNIOR - OAB: 60914/PR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONÇALVES - OAB: 21989/PR
RECORRENTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRENTE(S) : EDUARDO CINTRA LUGLI
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB: 30485/PR
RECORRENTE(S) : CLEBER GERALDO DA SILVA
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB: 30485/PR
RECORRENTE(S) : ELIS REGINA VALÉRIO
RECORRENTE(S) : EDSON DE ASSIS
RECORRENTE(S) : WILSON CAMARGO ALMEIDA
RECORRENTE(S) : LUIZ ANTÔNIO ALVES DE LIMA
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB: 59930/PR
ADVOGADO: ALEX ALBERTO ROMERO CERVANTES - OAB: 78708/PR
RECORRENTE(S) : ROGÉRIO GALINA
ADVOGADO: MÁRIO APARECIDO DE SOUZA - OAB: 82167/PR
RECORRENTE(S) : VANDERLEI ANTÔNIO DA SILVA
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB: 30485/PR
RECORRIDO(S) : COLIGAÇÃO UNIDOS PARA TRANSFORMAR (PTB/PSC/PROS/PR)
RECORRIDO(S) : JOÃO EDER AGUILAR
ADVOGADA: ZEILLE MARIA DE OLIVEIRA - OAB: 71894/PR
ADVOGADO: ARY BRACARENSE COSTA JUNIOR - OAB: 18553/PR
ADVOGADO: LUÍS HENRIQUE DELGADO ESCARMANHANI - OAB: 24587/PR
ADVOGADO: JOSÉ CARLOS BERTACCHI JUNIOR - OAB: 60914/PR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONÇALVES - OAB: 21989/PR
RECORRIDO(S) : EDUARDO CINTRA LUGLI
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB: 30485/PR
RECORRIDO(S) : CLEBER GERALDO DA SILVA
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB: 30485/PR
RECORRIDO(S) : ELIS REGINA VALÉRIO
RECORRIDO(S) : EDSON DE ASSIS
RECORRIDO(S) : WILSON CAMARGO ALMEIDA
RECORRIDO(S) : LUIZ ANTÔNIO ALVES DE LIMA
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB: 59930/PR
ADVOGADO: ALEX ALBERTO ROMERO CERVANTES - OAB: 78708/PR
RECORRIDO(S) : ROGÉRIO GALINA
ADVOGADO: MÁRIO APARECIDO DE SOUZA - OAB: 82167/PR
RECORRIDO(S) : VANDERLEI ANTÔNIO DA SILVA
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB: 30485/PR
RELATOR: DR. PEDRO LUÍS SANSON CORAT
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) da(s) parte(s), do inteiro teor da r. despacho exarado pelo Exmo. Dr. Pedro Luís Sanson Corat,
nos autos acima discriminados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE Nº 730-20.2016.6.16.0091
Intimem-se os Embargados Eduardo Cintra Lugli, Cleber Geraldo da Silva, Edson de Assis, Wilson Camargo, Luiz Antônio de Alves Lima e
Vanderlei Antônio da Silva para, querendo, manifestarem-se quanto aos Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria Regional Eleitoral
(fls. 826/830), no prazo de três dias, diante de eventuais efeitos infringentes, em conformidade ao disposto nos arts. 1.023, § 2º do CPC c/c
275, § 1º do Código Eleitoral.
Autorizo a Srª. Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento desta decisão.
Curitiba, 10 de setembro de 2018.
(a) PEDRO LUÍS SANSON CORAT – RELATOR”
___________________________________
RECURSO ELEITORAL Nº 263-76.2016.6.16.0047
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PROCEDÊNCIA: CLEVELÂNDIA - PR
RECORRENTE(S) : ÁLVARO FELIPE VALÉRIO
RECORRENTE(S) : AIRES GABRIEL BANDEIRA NETO
RECORRENTE(S) : VANDERLEI LUIZ SPINELLI VALÉRIO
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB: 42621/PR
ADVOGADO: EDUARDO VIEIRA DE SOUZA BARBOSA - OAB: 48709/PR
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB: 42637/PR
ADVOGADO: JULIAN FLEURY ROCHA - OAB: 61193/PR
ADVOGADO: GABRIEL CAMBRUZZI - OAB: 52797/PR
RECORRIDO(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RELATOR DESIGNADO: DES. GILBERTO FERREIRA
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. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI (CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
ARTIGOS 5º, INCISO LV E 93, INCISO IX; LC Nº 64/90, ARTIGO 22, INCISO XIV; LEI Nº 9.504/97, ARTIGO 41-A; CÓDIGO ELEITORAL,
ARTIGO 275 E CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ARTIGOS 114, 141, 487, INCISO II E 927, INCISO V, 1.022 E 1.025). NÃO OCORRÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 24, 28 e 30 DO TSE. RECURSO A QUE SE NEGA
SEGUIMENTO.
I - RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Especial Eleitoral (1) interposto por ÁLVARO FELIPE VALERIO, AIRES GABRIEL BANDEIRA NETO e VANDERLEI LUIZ
SPINELLI VALERIO em face do Acórdão nº 54.022 (2), desta Corte Regional, que, por maioria de votos, manteve incólume a sentença
proferida pelo Juízo da 47ª Zona Eleitoral (3), que reconheceu a prática de abuso de poder econômico por todos os recorrentes, declarando-os
inelegíveis pelo período de 08 (oito) anos e, especificamente quanto ao recorrente Álvaro Felipe Valério, aplicou ainda multa no montante de
50 mil UFIR¿S, por incidir também na previsão do art. 41-A da Lei nº 9.504/97.
O Acórdão tem a seguinte ementa:
"EMENTA - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - ABUSO DE PODER
ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ARTIGO 22, XIV, DA LC 64/90 E 41-A DA LEI 9.504/97 - LITISCONSÓRCIO PASSIVO
NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. CHAPA MAJORITÁRIA NÃO ELEITA. AUSÊNCIA DE AGENTE PÚBLICO ATUANDO NESTA
CONDIÇÃO - VALES-COMBUSTÍVEIS. EXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ILÍCITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.
O litisconsórcio passivo necessário em AIJE, é restrito às hipóteses decorrentes da lei e do entendimento jurisprudencial firmado pelo
TSE e por este Regional - não havendo agente público envolvido na hipótese, nem a vitória no pleito da chapa majoritária, inaplicável os
precedentes jurisprudenciais apontados.
2.
A captação ilícita de sufrágio pressupõe a participação ou anuência do candidato beneficiário na prática do ato - o que se vê neste
caso. Precedentes: (AgR-REspe nº 815659, rel. Min. Nancy Andrighi, de 01.12.2011; Acórdão n.º 52.911 no RE nº 71047, Relator Ivo
Faccenda, julgado em 31 de março de 2017 e Acórdão nº 52808 no RE nº 33788, de 08/02/2017, Relator Josafá Antônio Lemes).
3.
O abuso de poder constitui conceito jurídico indeterminado, fluido e aberto, cuja delimitação só pode ser feita diante das
circunstâncias que o evento apresentar. Hipótese em que a distribuição maciça de combustíveis em troca de votos teve gravidade suficiente
para impactar a eleição, configurando a conduta abusiva.
4.
A prova da participação e/ou anuência de todos os recorrentes nos fatos abusivos restou evidenciada pela prova colhida nos autos,
bem como pelo forte vínculo familiar entre eles. (TSE REspe 8156-59, Min. Fátima Nancy Andrighi; REspe 640-36, Min. Gilmar Ferreira
Mendes).
5. Recurso não provido." (verbis, f. 295/296)
Vieram aos autos Embargos de Declaração (4), os quais - após manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral(5) acerca do pedido expresso
de concessão de efeitos infringentes - foram parcialmente providos pelo Acórdão nº 54.058(6) apenas para sanar equívoco quanto à premissa
fática, restando assim ementado:
"EMENTA - ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO E ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO QUANTO À PREMISSA FÁTICA QUE, NO ENTANTO, NÃO
ALTERA A CONCLUSÃO DO JULGADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CONTRARIEDADE DA DECISÃO À PRETENSÃO
DO EMBARGANTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Incidindo o acórdão em evidente equívoco quanto à premissa fática o referido erro é corrigível por meio de Embargos de Declaração.
2. Havendo clara, fundamentada e coerente manifestação do Tribunal acerca dos temas suscitados nos Embargos de Declaração, não há se
falar em contradição ou omissão.
3. Os embargos de declaração não são via adequada à pretendida reanálise da matéria alegada.
4. Embargos conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes." (verbis, f. 358)
Nas razões de recurso, alegam que a ação originária "não foi proposta contra um dos agentes responsáveis pelo ato abusivo alegado",(7) a
saber, Alexandre Greveti, servidor público municipal à época dos fatos; o que determina o reconhecimento da decadência, em razão de
"violação aos arts. 114 e 487, II, do Código de Processo Civil, eis que incontroversamente não houve a regular formação do necessário
litisconsórcio passivo, e ao art. 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/90, que textualmente determina a responsabilização de `quantos hajam
contribuído para a prática do ato¿" (8), bem como ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, "tendo em vista que cabe ao responsável, e
não aos beneficiários, apresentar sua versão dos fatos" .(9)
Nesse ponto, reforçam o entendimento de inadequação da decisão proferida pela Corte deste Regional, suscitando a existência de dissídio
jurisprudencial frente ao acórdão exarado pelo Tribunal Superior Eleitoral no REspe nº 84356.
Sustentam também que "sem fazer referência a sequer uma prova ou fato específico que pudesse atribuir qualquer responsabilidade ao
recorrente Vanderlei"(10) o acórdão foi omisso, violando desta forma "o art. 275, do Código Eleitoral e os artigos 1.022 e 1.025 do Código de
Processo Civil",(11) bem assim o "art. 93, IX, da Constituição da República, que estatui a imprescindibilidade da motivação das decisões
judiciais" .(12)
Requerem ainda reconhecimento de violação ao artigo 41-A da Lei nº 9.504/97 e artigo 22, inciso XIV, da LC nº 64/90, asseverando que "a
condenação capitulada no art. 41-A, da Lei nº 9.504/97, jamais pode ocorrer por presunção de anuência ou prévio conhecimento da conduta
ilícita praticada por terceiro".(13)
Afirmam ainda que a Corte deste Regional incidiu em julgamento extra petita, ferindo o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, o artigo
141, do Código de Processo Civil e a Súmula TSE nº 62,"ao não se limitar à análise da suposta distribuição de vales-combustível apta a
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caracterizar o abuso de poder econômico e a captação ilícita de sufrágio, partindo-se para o reconhecimento de `utilização massiva, excessiva
e desproporcional de recursos financeiros¿".(14)
Por fim, pugnam "pela concessão cautelar da suspensão da inelegibilidade até a análise da matéria de fundo" (15)pelo TSE.
II - DECISÃO
O recurso é tempestivo, porém não comporta seguimento.
Inicialmente, os recorrentes alegam irregularidade na formação do litisconsórcio passivo.
Quanto a esse ponto, o eminente Relator registrou no acórdão que apreciou os aclaratórios - no que foi acompanhado à unanimidade pelos
demais membros da Corte deste Regional - que "tanto o fato de Alexandre ser servidor público municipal - fato comprovado apenas em sede
de embargos de declaração - quanto o fato de que o testemunho de Cleyton ao Ministério Público Eleitoral em procedimento preparatório - no
qual mencionou o nome de Alexandre - ter dado início às investigações, não são relevantes e nem tem o condão de alterar o entendimento no
sentido de que as provas produzidas não comprovaram a efetiva participação de Alexandre nos fatos que deram ensejo à procedência da
demanda" . (16)
O voto condutor apresentou ainda o entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral que "sustenta o não cabimento do alegado litisconsórcio,
porquanto Alexandre Greveti, não atuou na prática da conduta como servidor público, e sequer há prova ao menos indiciária de que teve
participação comprovada no ilícito" .(17)
Desse modo, registro que o acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, no REspe nº 843-56 (18), trazido a confronto pelos recorrentes
carece de similitude fática, tendo em vista que naquele caso apurou-se "a suposta concessão de gratificações a inúmeros servidores públicos
municipais em troca de votos mediante atuação direta do secretário de fazenda de Jampruca/MG", enquanto, no caso em tela, entendeu-se
que sequer os recorrentes se desincumbiram do ônus de provar indene de dúvida, de forma consistente, clara, indeclinável e inequívoca a
participação de Alexandre; e - consoante disciplina da prova vigente no nosso ordenamento - recai sobre aquele que alega o ônus substancial
da prova.
Nessas condições, referido julgado, à luz da Súmula TSE nº 28(19), ante a carência de similitude fática, não se presta a fundamentar recurso
especial eleitoral.
Disse ainda o Relator que "a alegada e isolada participação desse indivíduo (Alexandre Greveti), se é que houve, não se revelou consistente e
nem determinante para a prática do ilícito apurado, já que nenhum dos dois depoimentos descreveu Alexandre como mentor do esquema de
compra de votos, mas se referiram a ele de forma tangencial"(20), de modo que "entender que a responsabilização deve se dar a todos os que
participaram, de alguma forma, no ato, é estendê-la ao infinito, perdendo-se, inclusive, o nexo causal e inviabilizando a persecução" . (21)
Nesse sentido, com vistas a reforçar tal entendimento, oportuno trazer à baila lição de Rodrigo López Zilio, na qual pondera que "a Justiça
Eleitoral deve guardar especial cautela para não transformar essa exigência de formação da pluralidade do polo passivo em uma técnica
processual que desprestigie uma eficaz resposta estatal no contencioso judicial eleitoral" .(22)
Não fosse suficiente, quanto à alegação de que, integrando a relação processual agregaria na instrução, registro que a instrumentalidade das
formas processuais, de modo geral, consoante previsão do § 1º do artigo 282 do Código de Processo Civil(23), submete-se ao postulado de
que não há nulidade sem prejuízo - situação essa não demonstrada efetivamente pelos recorrentes.
Nesses termos, descabida a alegação de violação direta ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, art. 22, inciso XIV, da LC nº 64/90 e aos
arts. 114 e 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Insurgem-se também quanto ao juízo condenatório aplicado ao recorrente Vanderlei Luiz Spinelli Valério.
Atenho-me, inicialmente, à alegação de que o acórdão não teria referência a prova ou fato específico que atraísse sua responsabilidade.
Pontuo, primeiramente, que para dirimir eventual omissão ou obscuridade no julgamento cabia à parte ter manejado o recurso cabível, próprio,
adequado, oportuno e correspondente à espécie, tal a previsão do artigo 1.022 do Código de Processo Civil e do artigo 275, do Código
Eleitoral.
Outrossim, do voto condutor extrai-se que "os fatos que deram ensejo à propositura desta demanda ocorreram na empresa Cavag, de sua
propriedade (Vanderlei). A prova colacionada demonstrou que a distribuição dos vales-combustível no pátio da empresa provocou uma intensa
movimentação de veículos, pois por ali teriam passado 449 veículos em curto espaço de tempo. Não se trata, portanto, de mera presunção
afirmar-se que Vanderlei tinha ciência dos fatos. A prova demonstra a existência dessa movimentação anômala no pátio de sua empresa, o
que não poderia passar desapercebido por um empresário. Não bastasse isso, Vanderlei é pai do candidato beneficiado com o ilícito, o que, no
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, é indício que deve ser considerado na análise da ciência e participação em atos abusivos" .(24)
Do voto de desempate, por sua vez, colhe-se que "A distribuição dos vales e a `adesivação¿ dos veículos, dentro da empresa Cavag, restaram
incontroversas nos autos, da mesma forma que restou incontroverso o fato de Vanderlei ser o proprietário de aludida empresa ... das
fotografias acostadas à f. 35 do Procedimento Preparatório Eleitoral em anexo, somadas às anotações de placas de carros e motos contidos
na prancheta anexa aos autos, extrai-se que houve grande movimentação de veículos de passeio na empresa (449 para ser mais exato),
gerando um `entra e sai¿ incomum em uma madeireira ... também restou não controvertido o fato de que o recorrente Aires Gabriel Bandeira
Neto foi o responsável pelo controle dos veículos que entravam na empresa, anotando as respectivas placas e entregando os vales (fotos de f.
10 e depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo) ... (Vanderlei) permitiu a entrada de uma pessoa estranha na empresa, para controlar a
entrada e saída de veículos" .(25)
Ademais, ir além da moldura fática delineada no acórdão regional demandaria, como regra, reexame de fato e provas, providência inviável em
sede de recurso especial, a teor da Súmula TSE nº 24.(26)
Sob essa ótica, diversamente do alegado pelos recorrentes, tendo sido as provas dos autos devidamente analisadas pela Corte Regional,
verifica-se apenas decisão em sentido contrário à pretensão recursal, não havendo que se falar em ofensa aos arts. 1.022 e 1.025 do Código
de Processo Civil, art. 275 do Código Eleitoral, art. 22, inciso XIV, da LC nº 64/90 e art. 93, inciso IX da Constituição Federal, uma vez que
devidamente enfrentada a matéria fática e fundamentada a decisão proferida.
De igual sorte, não há que se falar em ofensa ao art. 41-A, da Lei nº 9.504/97, pois anoto que o aresto proferido pela Corte deste Regional que manteve incólume a sentença exarada pelo Juízo da 47ª Zona Eleitoral - reconheceu, no tocante ao recorrente Vanderlei, a prática de
abuso de poder econômico; tendo a incidência no art. 41-A sido atribuída tão só ao recorrente Álvaro Felipe Valério. Vejamos, verbis "A
sentença reconheceu a prática da conduta de captação ilícita de sufrágio, descrito no artigo 41-A da Lei das Eleições, pelo então candidato à
reeleição ao cargo de prefeito municipal, o recorrente Álvaro Felipe Valério, e que o mesmo candidato, bem como os recorrentes Aires Gabriel
Bandeira Neto e Vanderlei Luiz Spinelli Valério, praticaram abuso de poder econômico, descrito no artigo 22 da LC nº 64/90".(27)
Os recorrentes também afirmam julgamento extra petita, em razão de "não se limitar à análise da suposta distribuição de vales-combustível
apta a caracterizar o abuso de poder econômico e a captação ilícita de sufrágio, partindo-se para o reconhecimento de `utilização massiva,
excessiva e desproporcional de recursos financeiros¿" .(28)
Disso não discorda o relator. Veja-se o que dispôs no acórdão proferido: "O abuso de poder econômico é conceituado na doutrina como `o
emprego, em todo o período das campanhas eleitorais, pelos partidos políticos, coligações ou candidatos, de recursos que, mesmo oriundos
de fonte lícita, pela desproporção de seus altos valores para com os objetivos a que se destinam, venham desigualar a busca pelos votos em
relação aos demais partidos políticos, coligações ou candidatos¿ (CANDIDO, José Joel. Direito Eleitoral Brasileiro. Editora Edipro, 13ª Edição,
pág. 142). Em igual sentido é o entendimento do C. Tribunal Superior Eleitoral, para quem a conduta abusiva consiste na `utilização excessiva,
antes ou durante a campanha eleitoral, de recursos materiais ou humanos que representem valor econômico, buscando beneficiar candidato,
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partido ou coligação, afetando a normalidade e a legitimidade das eleições¿ (AgRg no RCED 580, Rel. Min. Arnaldo Versiani, DJe de
1º.11.2011)" . (29)
Infere-se, assim, que o eminente Relator ao registrar a expressão "utilização massiva, excessiva e desproporcional de recursos financeiros"
destacada pelo recorrentes, nada mais fez que se referir ao abuso de poder econômico, de modo que o julgado não feriu o art. 5º, LV, da
Constituição Federal, o art. 141, do Código de Processo Civil, tampouco a Súmula TSE nº 62.(30)
Inclusive, vê-se que a pretensão dos recorrentes, neste ponto, esbarra na Súmula TSE nº 30(31), pois que o aresto recorrido está em
consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que "O uso de combustíveis nas campanhas eleitorais é, em
princípio, lícito a teor do que dispõe o inciso IV do art. 26 da Lei nº 9.504/97. Para que se possa afirmar a prática de abuso do poder
econômico, é necessário que seja demonstrada a massiva e repetitiva distribuição generalizada de combustíveis a eleitores que não fazem
parte da campanha dos candidatos ou, eventualmente, a cabos eleitorais e apoiadores (de forma fraudulenta e/ou à margem da prestação de
contas), a demonstrar a utilização excessiva de recursos econômicos e a gravidade do ato abusivo, nos termos do inciso XIV do art. 22 da LC
nº 64/90". (32)
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DO
PODER ECONÔMICO.
(...)
2. Os fatos registrados pelo acórdão regional, no presente caso, demonstram que a distribuição de combustível não estava vinculada a um ato
específico de campanha e se deu de forma generalizada, massiva e repetida, para que os eleitores votassem no candidato e ostentassem o
adesivo da campanha em seus veículos particulares.
(...)
5. Hipótese que não se confunde com a mera demonstração de apoio político por parte do eleitor, de contratação de cabos eleitorais, nem de
prestação de serviço voluntário.
(...)(33)
RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2012. PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADOR. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. PROVAS INEQUÍVOCAS. GRAVIDADE DAS CONDUTAS.
DESPROVIMENTO.
(...)
2. Abuso de poder econômico caracteriza-se por emprego desproporcional de recursos patrimoniais, públicos ou privados, de forma a
comprometer a legitimidade do pleito e a paridade de armas entre candidatos. Precedentes.
(...)(34)
Por fim, deixo de apreciar o intento de suspensão da declaração de inelegibilidade pelo período de 08 anos, pois a teor do próprio artigo 26-C,
da LC nº 64/90, tal competiria ao “órgão colegiado ao qual couber a apreciação do recurso" ; que, tratando-se de REspe, seria o Tribunal
Superior Eleitoral, desde que diante de decisão proferida contra expressa disposição de lei ou divergência jurisprudencial entre tribunais
eleitorais - situações não demonstradas com êxito no caso em exame.
Nessas condições, nego seguimento ao recurso.
Intimem-se.
À Secretaria Judiciária para as providências.
Curitiba, 05 de setembro de 2018.
(a)DES. LUIZ TARO OYAMA
PRESIDENTE”
___________________________________
RECURSO ELEITORAL Nº 24-48.2018.6.16.0000
PROCEDÊNCIA: RIO AZUL - PR
RECORRENTE(S) : ANTÔNIO GAUDINO FRANÇA JÚNIOR
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB: 21242/PR
ADVOGADA: VIVIANE COÊLHO DE SÉLLOS KNOERR - OAB: 63587/PR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB: 68526/PR
RECORRIDO(S) : RODRIGO SKALICZ SOLDA
RECORRIDO(S) : RENATO HRINCZUK
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
ADVOGADO: ANGELO GABRIEL BANISKI - OAB: 80108/PR
RELATOR: DR. PEDRO LUÍS SANSON CORAT
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) da(s) parte(s), do inteiro teor da r. despacho exarado pelo Exmo. Dr. Pedro Luís Sanson Corat,
nos autos acima discriminados:
“EMBARGOS NO RE Nº 24-48.2018.6.16.0000
Intimem-se os Recorridos para, querendo, manifestarem-se quanto os Embargos de Declaração opostos, no prazo de três dias, ante eventuais
efeitos infringentes, em conformidade ao disposto nos arts. 1.023, § 2º do CPC c/c 275, § 1º do Código Eleitoral.
Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral.
Autorizo a Srª. Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento desta decisão.
Curitiba, 05 de setembro de 2018.
PEDRO LUÍS SANSON CORAT – RELATOR”
___________________________________
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.
EDITAL DE PEDIDO DE REGISTRO EM SUBSTITUIÇÃO Nº 95
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) DES. LUIZ TARO OYAMA, Presidente deste Tribunal Regional Eleitoral, no uso de
suas atribuições, faz saber aos(as) interessados(as) que foi(foram) protocolizado(s) nesta Secretaria, o(s) pedido(s) de registro(s), em
substituição, do(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), para concorrer(em) nas Eleições 2018, pelo Coligação PARANÁ, EDUCAÇÃO E
EMPREGO (PDT, MDB, PC do B, SOLIDARIEDADE).

CARGO: Deputado Federal
Número/Nome candidato substituto Opção de nome Número do Processo
1511 - EZEQUIEL DA SILVA ZICO DO MERCADÃO
06021788720186160000
Número/Nome candidato substituído
Opção de nome Número do Processo
1511 - DANIEL RICARDO LANGARO DANIEL LANGARO
06013327020186160000

Nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 64/90, c/c o art.38 da Resolução TSE n.º 23.548/2017, caberá a qualquer candidato(a),
partido político, coligação partidária ou ao Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação deste edital, impugnar, em
petição fundamentada, o(s) pedido(s) de registro(s) de candidatura(s).
No mesmo prazo e forma, qualquer cidadão(ã), no gozo de seus direitos políticos, poderá dar notícia de inelegibilidade, nos termos do
art. 42 da referida Resolução.

Curitiba, 10 de Setembro de 2018.

DES. LUIZ TARO OYAMA

Coordenadoria de Sessões
Pautas de Julgamento

Relação nº 86/2018
Publicação de Pauta para julgamento a partir da próxima sessão, respeitado o prazo de 24 horas, contado da publicação, dos processos
abaixo relacionados:
RECURSO CRIMINAL Nº 1-25.2017.6.16.0134
PROCEDÊNCIA: PALMITAL-PR (134ª ZONA ELEITORAL - PALMITAL)
RELATOR: DR. ANTÔNIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO
REVISOR: DR. JEAN CARLO LEECK
RECORRENTE(S) : ALESSANDRO TIZONY RAMOS
Defensor Dativo
: Marcos Lisboa de Oliveira
RECORRIDO(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECURSO CRIMINAL Nº 64-42.2017.6.16.0169
PROCEDÊNCIA: CAMPINA DA LAGOA-PR (169ª ZONA ELEITORAL - CAMPINA DA LAGOA)
RELATOR: DR. ANTÔNIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO
REVISOR: DR. JEAN CARLO LEECK
RECORRENTE(S) : MÁRCIO DOS SANTOS NASCIMENTO
Advogado
: Daniel Laurani Agarie - OAB: 42594/PR
Advogada
: Priscilla Paula de Oliveira Prado - OAB: 46264/PR
Advogada
: Aliny Rafaely Sousa Ferreira - OAB: 43718/PR
Advogada
: Caroline Bittencourt da Silveira - OAB: 73005/PR
RECORRIDO(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 140-25.2016.6.16.0000
PROCEDÊNCIA: CURITIBA-PR
RELATOR: DR. PEDRO LUÍS SANSON CORAT
EMBARGANTE(S) : PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB, (Diretório Estadual)
Advogada
: Carla Cristine Karpstein - OAB: 23074/PR
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: Larissa Cocco Pereira Chicarelli - OAB: 65915/PR

Seção de Acórdãos
Acórdãos, Decisões e Resoluções

RELAÇÃO 95/2018
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO
SESSÃO 30/08/2018
SEGREDO DE JUSTIÇA
ACÓRDÃO N° 54.112
RECURSO ELEITORAL Nº 2-41.2018.6.16.0177
PROTOCOLO: 4.728/2018
RECORRENTE: SIGILOSO
ADVOGADO: GIOSER ANTONIO OLIVETTE CAVET - OAB: 29594/PR
ADVOGADO: CAROLINE AGIBERT CAVET - OAB: 27391/PR
ADVOGADA: VÂNIA REGINA MAMESSO - OAB: 27846/PR
ADVOGADA: LUARA FRANCIELE PIRES DE LIMA - OAB: 71555/PR
ADVOGADO: DANIEL RICARDO SANTOS - OAB: 64123/PR
ADVOGADO: WILIAM HILGENSTIELER - OAB: 89565/PR
RECORRIDO: SIGILOSO
RELATOR: DES. GILBERTO FERREIRA
Vistos, relatados e discutidos os autos, ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, por (...) de votos, em julgar prejudicado
o Agravo Interno e conhecer do Recurso Eleitoral, para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, que integra esta
decisão.
_________________________________
SESSÃO 05/09/2018
ACÓRDÃO N° 54.134
RECURSO ELEITORAL Nº 15-86.2018.6.16.0000
PROCEDÊNCIA: ALMIRANTE TAMANDARÉ – PR (171ª ZONA ELEITORAL)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO: ANTONIO ANGELO PROSDÓCIMO
ADVOGADO: CELMA KARINE CASTRO CAVALI - OAB: 67456/PR
ADVOGADO: ELZA SIQUEIRA DA CRUZ - OAB: 68241/PR
RELATOR: DR. PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO
EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO ARTIGO 30-A DA LEI Nº 9504/97. CAPTAÇÃO OU GASTO
ILÍCITO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CAMPANHA ELEITORAL. VEREADOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Gasto ilícito de recursos de campanha na forma de abastecimento de combustível. Provas insuficientes para a procedência da
representação.
2.
Exigência legal e orientação jurisprudencial consubstanciadas no juízo de razoabilidade e proporcionalidade afastam a hipótese do
artigo 30-A quando os fatos, ainda que ocorridos, não são significativos e graves para permitirem a imposição da grave sanção prevista na
referida norma.
3.
Recurso conhecido e desprovido.
Vistos, relatados e discutidos os autos acima citados, ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, por unanimidade de
votos, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
________________________________
SEGREDO DE JUSTIÇA
ACÓRDÃO Nº 54.130
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 592-67.2016
PROTOCOLO: 24.145/2018
EMBARGANTE: SIGILOSO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB: 22076/PR
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARÃES - OAB: 20738/PR
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB: 58101/PR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB: 62051/PR
ADVOGADO: MAITÊ CHAVES NAKAD MARREZ - OAB: 86684/PR
EMBARGADO: SIGILOSO
ADVOGADO: ANTONIO CANAN - OAB: 34115/PR
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ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONÇALVES - OAB: 21989/PR
ADVOGADA: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB: 70382/PR
ADVOGADA: ANDRESSA EMMANUELLY NORONHA - OAB: 79248/PR
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FÉLIX JÚNIOR - OAB: 91541/PR
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Vistos, relatados e discutidos os autos citados, ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, por (...) de votos, em conhecer
dos embargos opostos e, no mérito, em rejeitar os embargos opostos por (...) e acolher parcialmente os embargos opostos (...), sem efeitos
modificativos, nos termos do voto do Relator, que integra esta decisão.
__________________________________________
PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO
Intimação da r. decisão, proferida pelo Exmo. Sr. Des. Gilberto Ferreira, Relator dos autos abaixo discriminados:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL Nº 4669-97.2010.6.16.0000
PROCEDÊNCIA: CURITIBA - PR
REQUERENTE: JOSÉ DOMINGOS SCARPELINI
ADVOGADO: NILSO ROMEU SGUAREZI - OAB: 3777/PR
ADVOGADO: NELSON ANTONIO SGUARIZI - OAB: 7448/PR
REQUERIDO: ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA
REQUERIDO: FRANCISCO SIMEÃO RODRIGUES NETO
REQUERIDO: LUÍS GUILHERME GOMES MUSSI
REQUERIDO: JOÃO JOSÉ DE ARRUDA JÚNIOR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONÇALVES - OAB: 21989/PR
RELATOR: DES. GILBERTO FERREIRA
DECISÃO
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).
Deferidas algumas das provas requeridas (fls. 380/382), foi iniciada a instrução. Expedidas Cartas de Ordem aos Juízos das 1º, 101ª, 126ª,
127ª e 178ª Zonas Eleitorais do Paraná, bem como Carta Precatória ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, para a oitiva das
testemunhas e inquirição dos investigados.
Em petição conjunta (fl. 424) os procuradores das partes noticiaram a morte do autor da demanda e requereram a extinção do feito.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou desinteresse na assunção do polo ativo da demanda e requereu a sua extinção em razão da
perda superveniente do objeto.
É o relatório.
Passo a decidir, o que faço com fulcro no artigo 31, IV, “a”, do Regimento Interno deste Tribunal.
A morte da parte autora, noticiada à fl. 424, ante as peculiaridades do caso em apreço, enseja a pretendida extinção do feito.
Embora o artigo 485, IX, do Código de Processo Civil determine que o juiz extinguirá a demanda sem resolver o mérito quanto “em caso de
morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal” e a legislação não dispor acerca dessa intransmissibilidade, a
única solução para o prosseguimento do feito seria a assunção do polo passivo pelo Ministério Público Eleitoral.
Com efeito, muito embora não haja qualquer questionamento quanto aos interesses públicos e indisponíveis subjacentes a toda e qualquer
demanda eleitoral, é inegável que tais demandas, em sua maioria, acabam por ter reflexos diretos na esfera de entes privados, como partidos
e candidatos envolvidos no pleito.
Apesar de não defenderem apenas seus interesses, dado o caráter dos direitos envolvidos, os candidatos e partidos atuam como as limitações
do processo civil comum. Na espécie, com a morte do autor, não há um sucessor processual, ao menos não na esfera dos particulares
legitimados.
O único ente que poderia assumir a titularidade da demanda seria o Ministério Público Eleitoral, que, no entanto, já manifestou desinteresse.
Não obstante não se verifique a apontada perda superveniente do objeto, pois o investigado Roberto Requião de Mello e Silva está no
exercício do cargo eletivo conquistado no pleito de 2010, a determinação de prosseguimento do feito violaria a autonomia funcional do
Ministério Público, que já formou sua opinio quanto à inviabilidade da demanda.
Em face do exposto, considerando a morte do investigante e o desinteresse do Ministério Público Eleitoral no prosseguimento da demanda,
julgo o feito extinto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Determino à Secretaria que recolha a Carta de Ordem e a Carta Precatória expedidas e ainda não devolvidas, autorizando desde já a Senhora
Secretária Judiciária a assinar os documentos necessários ao fiel cumprimento da presente decisão.
Curitiba, 31 de Agosto de 2018.
DES. GILBERTO FERREIRA - RELATOR
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Documentos Eletrônicos Publicados Pelo PJE
Intimações

Processo 0600401-67.2018.6.16.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
PETIÇÃO 0600401-67.2018.6.16.0000
1. Diante da manifestação do Partido Verde - PV, na qual apontou a ausência de intimação acerca da audiência de instrução realizada no dia 12/07/2018
pelo Juízo da 50ª Zona Eleitoral de Araucária, DETERMINO à Secretaria que proceda a intimação de Leandro Andrade Preto, bem como a abertura de vistas à
Procuradoria Regional Eleitoral para que se manifestem sobre a suposta nulidade arguida no prazo comum de 5 (cinco) dias.
2. Autorizo a Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento desta decisão.
Curitiba, 05 de setembro de 2018.
PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO - RELATOR

Processo 0600128-88.2018.6.16.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
PETIÇÃO 0600128-88.2018.6.16.0000
1. Diante da manifestação do Partido Verde - PV, na qual apontou a ausência de intimação acerca da audiência de instrução realizada no dia 12/07/2018
pelo Juízo da 50ª Zona Eleitoral de Araucária, DETERMINO à Secretaria que proceda a intimação de Leandro Andrade Preto, bem como a abertura de vistas à
Procuradoria Regional Eleitoral para que se manifestem sobre a suposta nulidade arguida no prazo comum de 5 (cinco) dias.
2. Autorizo a Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento desta decisão.
Curitiba, 05 de setembro de 2018.
PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO - RELATOR

Processo 0600385-16.2018.6.16.0000

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) 0600385-16.2018.6.16.0000
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO RESPONSÁVEL: JOSE AROLDO
SOUZA MARTINS, FABIO JOSE DOS SANTOS, SANDRA DA SILVA GOMES, VALDEMAR BERNARDO JORGE, RUI FABIO DE CAMPOS
MELLO, ANA MARIA TEREZA DE MATOS
Advogados do(a) REQUERENTE: LEONARDO FRANCO DE BRITO - PR56347, LIGIA FRANCO DE BRITO - PR43635 Advogado do(a)
RESPONSÁVEL: Advogado do(a) RESPONSÁVEL: Advogado do(a) RESPONSÁVEL: Advogado do(a) RESPONSÁVEL: Advogado do(a)
RESPONSÁVEL: Advogado do(a) RESPONSÁVEL: RELATOR: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Diante do contido na certidão de id 144326, intime-se o partido, via DJE, para que informe o domicílio dos responsáveis não localizados ou, caso não possua
esta informação, que manifeste se tem interesse na manutenção destas pessoas no presente feito, no prazo de 05 (cinco) dias.
Curitiba, 6 de setembro de 2018.
DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RELATOR

Processo 0602135-53.2018.6.16.0000

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0602135-53.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
[Conduta Vedada a Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Institucional]
RELATOR: GRACIANE LEMOS
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO "PARANÁ INOVADOR", CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
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Advogados do(a) REPRESENTANTE: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449, CASSIO PRUDENTE
VIEIRA LEITE - PR58425, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, ORIDES NEGRELLO NETO - PR85791, EDUARDO
VIEIRA DE SOUZA BARBOSA - PR48709, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880, NAYSHI MARTINS - PR82352, RAMON MIGUEL PEREIRA
SOBREIRO - PR84117 Advogados do(a) REPRESENTANTE: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449,
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, ORIDES NEGRELLO NETO PR85791, EDUARDO VIEIRA DE SOUZA BARBOSA - PR48709, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880, NAYSHI MARTINS - PR82352, RAMON
MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - PR84117 REPRESENTADO: MARIA APARECIDA BORGHETTI, SERGIO LUIZ MALUCELLI, COLIGAÇÃO
PARANÁ DECIDE, ALEXANDRE TEIXEIRA
Advogados do(a) REPRESENTADO: FLAVIO PANSIERI - PR31150, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666, VANIA DE AGUIAR PR36400, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074, ANTONIO CLAUDIO KOZIKOSKI JUNIOR - PR36820, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA
LUZ - PR86785, JULIANA COELHO MARTINS - PR58491, VITOR AUGUSTO WAGNER KIST - PR75805, PEDRO FIGUEIREDO ABDALA PR90004 Advogados do(a) REPRESENTADO: FLAVIO PANSIERI - PR31150, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666, OTAVIO
AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR86785, PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - PR90004, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074, VANIA DE
AGUIAR - PR36400, VITOR AUGUSTO WAGNER KIST - PR75805, ANTONIO CLAUDIO KOZIKOSKI JUNIOR - PR36820, JULIANA COELHO
MARTINS - PR58491 Advogados do(a) REPRESENTADO: FLAVIO PANSIERI - PR31150, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666,
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR86785, PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - PR90004, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074,
VANIA DE AGUIAR - PR36400, VITOR AUGUSTO WAGNER KIST - PR75805, ANTONIO CLAUDIO KOZIKOSKI JUNIOR - PR36820, JULIANA
COELHO MARTINS - PR58491 Advogados do(a) REPRESENTADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989, EMMA ROBERTA PALU
BUENO - PR70382, KAMILLE ZILIOTTO FERREIRA - PR79545, FABRYCIA PATTA KESSLER - PR89107, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR PR91541
DECISÃO
I - RELATÓRIO
Trata-se de representação proposta pela A Coligação “Paraná Inovador” e Carlos Roberto Massa Junior em face de Maria Aparecida Borghetti, candita a
reeleição ao Governo do Paraná, Sérgio Luiz Malucelli, candidato a Vice-Governador, Coligação “Paraná Decide” e Alexandre Teixeira, secretário de
comunicação do Governo, sob a alegação de que os representados estariam praticando condutas vedadas pelo artigo 73 da Lei nº 9.504/97.
Na inicial, alegaram que os representados fizeram publicidade institucional acerca da questão do pedágio e iniciado o período vedado, começaram a realizar
reuniões públicas organizadas e custeadas pelo erário público para divulgar o “Novo Ciclo de Concessões Rodoviárias” e que tem como slogan “Tarifa Justa”,
empregando bens móveis e imóveis da Administração e usando materiais e serviços custeados pelo Governo, incidindo nas condutas dos incisos I e II, do
artigo 73 da Lei nº 9.504/97.
Além disso, aduziram que a representada Governadora e candidata violou o inciso VI, alínea “b”, do mesmo dispositivo, bem como o artigo 37, §1º, da
Constituição Federal, porque realizou uma publicidade institucional em que afirma que notificou as concessionárias para redução do pedágio, mas não
informou onde e como o cidadão pode participar das reuniões e discussões que estão sendo feitas para discutir a redução do pedágio, além de ter divulgado que
haveria uma redução de “50% em média” na tarifa, divulgando na publicidade que haveria redução de “no mínimo, 50%”, o que destoa do que foi referido,
atacando, ainda, o princípio da moralidade administrativa.
Sustentaram que a publicidade institucional teve a intenção de criar simpatia pelo atual governo, sendo que o material publicitário produzido pelo Governo sob
o slogan “Tarifa Justa” vem sendo utilizado pela representada Cida Borghetti, realizando, dessa forma, uma promoção pessoal por meio de publicidade
vedada, ferindo a igualdade de oportunidades no pleito, razão pela qual pugnaram pela tutela de urgência para determinar aos representados que se abstivessem
de realizar as audiências públicas convocadas para tratar do tema, bem como que se abstivessem de continuar a utilizar todo o material relacionado ao pedágio,
inclusive o slogan “Tarifa Justa” em sua campanha eleitoral, removendo inclusive os vídeos em suas páginas/perfis de rede social, com a exclusão e ocultação
das postagens já divulgadas, sob pena de multa inibitória ou que fosse determinada apenas a abstenção referida.
Pediram, ainda, o encaminhamento de ofício para que o Governo do Paraná encaminhasse cópia dos documentos referidos nas alíneas “a” a “c” de página 29
da inicial, bem como que informe quais servidores da Secretaria Estadual de Comunicação acompanham a Governadora na realização das reuniões públicas
relativas ao debate das questões do pedágio, além de informar o custo e a filmagem de cada reunião pública realizada, conforme os pedidos de prova de alíneas
“d” e “e” àpágina 29/30 da inicial.
Em juízo de cognição sumária deferi a liminar para determinar que os representados se abstivessem de veicular na propaganda eleitoral e nas páginas e perfis
pessoais o material relacionado àdiscussão do pedágio, e, mediante provocação da parte representante, que também retirassem o material já incluído nas
páginas e perfis pessoais dos representados no prazo de 48 (quarenta e oito horas) no período de três meses anteriores ao pleito, na forma estabelecida pelo
artigo 73, inciso VI, da Lei nº 9.504/97.
Na sequência, veio a contestação de Maria Aparecida Borghetti e de Sérgio Luiz Malucelli, sustentando que a candidata representada não divulgou publicidade
institucional acerca da questão do pedágio, mas de “mera postagem veiculada na rede social da Governadora Cida Borghetti, relativa àsua excelente
iniciativa de trazer a discussão da redução da tarifa do pedágio paranaense” (p. 4 da contestação), o que não caracteriza a conduta vedada pelo artigo 73,
inciso VI, alínea “b”, da Lei Eleitoral; que o candidato Ratinho Junior faz o mesmo ao divulgar em sua campanha eleitoral os feitos realizados na Secretaria de
Desenvolvimento Urbano, devendo, portanto, ser, igualmente, proibido de fazê-lo; que todos os documentos juntados com a inicial foram tirados do Google, e
portanto estão disponíveis a todos os candidatos, incluindo os vídeos utilizados, que não são profissionais, podendo ter sido filmados por qualquer celular de
certa qualidade, não sendo publicidade institucional; que existe má-fé dos representantes quando afirmam, por exemplo, que as matérias veiculadas na
propaganda dos representados épública, sem comprovação de que foram pagas com recursos públicos, quando não foram; que a única matéria veiculada pela
Agência de Notícias éde 07/01/2018, porque todas as outras matérias trazidas com a inicial são tiradas de busca da internet; que as audiências públicas para
discutir o pedágio tem valor educativo, informativo e de orientação social, sendo “filmadas de modo amador e veiculadas no Facebook da Governadora Cida
Borghetti (que não écoibido, conforme já apresentado ... por meio da jurisprudência) (...)”; que as audiências públicas não possuem relação com cessão ou
utilização de bens móveis ou imóveis do governo, como dispõe o inciso I, e nem de uso de materiais e serviços custeados pelo governo, como dispõe o inciso
II, ambos do artigo 73, da Lei nº 9.504/97, sendo o caso de julgamento pela improcedência da representação.
Depois disso, o representado Alexandre Teixeira, Secretário de Comunicação Social, apresentou contestação, onde alegou como preliminar de mérito a
ausência de liame entre as condutas imputadas com a sua posição jurídico-subjetiva; que o vídeo que trata da convocação da reunião das concessionárias para
tratar da matéria do pedágio e que foi impugnado foi veiculado em 11/06/2018, antes, portanto, dos 90 dias que antecedem o pleito, isto é, 07/07/2018, estando
fora da vedação legal; que propaganda não configura publicidade institucional, mas mero exercício de atos de Governo, sendo que as reuniões para discutir o
pedágio são de “trabalho e sem viés eleitoreiro”, razão pela qual para além de “inexistência de responsabilidade do representado (...), verifica-se que não há
publicidade institucional que ultrapasse o mero limite da propaganda informativo veiculada em data absolutamente legal –11 de junho de 2018 –razão pela
qual tem de ser considerada improcedente a presente representação.”. (página 12 da defesa).
II - DEFERIMENTO DE PEDIDO DE PROVAS
Analisada a inicial e as respostas juntadas aos autos, defiro o encaminhamento de ofício ao Governo do Estado do Paraná para que sejam juntados os
documentos e as informações indicadas nas alíneas “a” a “e” da inicial às páginas 29/30, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
Após, ao Ministério Público Eleitoral.
Intime-se.
Curitiba, 10 de setembro de 2018.
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Graciane Lemos –Juíza Auxiliar do TRE/PR

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
1ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

MANDADO DE SEGURANÇA - INTIMAÇÃO AO IMPETRANTE
AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA 22-75.2018.6.16.0001
MUNICÍPIO: CURITIBA
IMPETRANTE: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PSDB EM CURITIBA
IMPETRADO: PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EM CURITIBA
ADVOGADOS: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO, OAB/PR: 42.621; EDUARDO VIEIRA DE SOUZA BARBOSA, OAB/PR: 48.709;
FERNANDO BUENO DE CASTRO, OAB/PR:42.637; ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA, OAB/PR: 85.534
Fica o impetrante devidamente INTIMADO da decisão de fls. 190 dos autos em epígrafe, transcrita a seguir:
“Autos 22-75.2018.6.16.0001
1 No presente momento processual o impetrante não apresentou nenhuma prova contundente que demonstrasse a ilegalidade por parte da
impetrada.
2- Para se conceder a liminar "inaudita altera partes", faz-se necessário que o impetrante demonstrasse de forma convincente que houve a
prática de alguma ilegalidade por parte da impetrada, o que não ocorreu nos presentes autos, em cognição sumária.
3-Posto isso, indefiro a liminar, pois não ficou demonstrado o "fumus boni juris".
4-Notifique-se a impetrada para que no prazo de 10 dias apresente as informações, bem como sobre o informado na petição retro.
5-Prestadas as informações, abra-se vista ao Ministério Público para que apresente seu parecer.
6-Intime-se o impetrante da presente decisão.
7-Diligências necessárias.
Em 10/09/2018
Lourenço Cristóvão Chemim
Juiz Eleitoral”

4ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS 05-30.2018.6.16.0004 SENTENÇA 008/2018
Autos de Prestação de Contas Nº 05-30.2018.6.16.0004
Sentença n° 008/2018
Prestador: Diretório Municipal do Partido Novo em Curitiba
Presidente do Diretório Municipal: João Caetano Ferraz de Magalhães
Secretário de Finanças: Massatomo Gunji, Tesoureiro
Advogados: Flávio Henrique Unes Pereira, OAB/DF 31.442
Marilda de Paula Silveira, OAB/DF 33.954
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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Thiago Esteves Barbosa, OAB/RJ 49.975
Bárbara Mendes Lobo Amaral, OAB/DF 21.375
Raphael Rocha de Souza Maia, OAB/DF 58.820
Requerido: Juízo da 4ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR
Tratam os presentes autos de prestação de contas referente ao exercício de 2017, apresentada pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO
NOVO, partido político com registro definitivo no TSE e sede municipal na Av. Sete de Setembro, 4995. Loja 01, Batel, nesta Capital,
devidamente representado por advogado.
Apresentadas as contas pelo representante do órgão partidário (fls.08/105), a informação de “contas prestadas” foi registrada no Sistema de
Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO) utilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (fls.112). Foram publicados editais, dando
publicidade aos interessados, da Demonstração do Resultado do Exercício e Balanço Patrimonial (fls.110/111) e de impugnação (fl.122/124),
assim como deu-se ciência ao Ministério Público Eleitoral (fls.114 e 124-125), não tendo havido impugnação (fls.126).
Às fls. 129/131, foi juntado Relatório de Exame Preliminar emitido pela Chefe do Cartório Eleitoral, nos termos do artigo 34, da Resolução
23.546/2017 do Tribunal Superior Eleitoral, em que foi constatada a ausência dos seguintes documentos: certidão de regularidade do contador,
demonstração de fluxo de caixa e assinaturas no Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado.
Intimado por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico (fls.133/134), o prestador apresentou documentação complementar, juntada
em fls.136/141.
Os relatórios de contas prestados pelo Diretório Municipal no Sistema de Prestação de Contas Anuais (SPCA/ODIN) do TSE foram juntados às
fls.144/170.
A Chefe de Cartório procedeu ao exame das contas e demais documentos que instruíram o feito, tendo emitido Análise Técnica (fls.174/177),
apontando a necessidade de complementação em relação à anotação de doação de CNPJ e impropriedades em relação às doações
estimáveis em dinheiro.
Após intimada, a agremiação protocolizou a complementação documental solicitada (fls.182/292).
Em fls.296/299, foi juntada Análise Técnica emitida pela Chefe de Cartório atestando a regularidade das contas prestadas e opinando pelo
encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral, em conformidade com o artigo 37, da Resolução TSE 23.546/2017.
O Ministério Público, às fls. 303/304, apresentou parecer favorável à aprovação das contas do Órgão Partidário, nos termos do artigo 46, I da
referida resolução.
É o relatório.
Decido.
Verifica-se inicialmente a tempestividade do pedido e a regularidade do procedimento, que observou o que preceituam o art. 32, da Lei
9.096/95, e o art. 28, da Resolução 23.546/2017, do TSE.
No mérito, a documentação anexada evidencia os dados gerais acerca do patrimônio partidário, receita operacional, lucros e prejuízos
acumulados, origens e aplicações de recursos, demonstrativos de receitas, despesas e demais dados, inclusive referentes ao rol de contas
bancárias e o demonstrativo dos fluxos de caixa derivado do fundo partidário sem elementos indicativos de irregularidades.
Ante o constatado no Parecer Técnico Conclusivo, considerando ainda o parecer favorável do Ministério Público, JULGO PRESTADAS E
APROVADAS as contas apresentadas pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO NOVO EM CURITIBA, na forma do artigo 46, I, da
Resolução 23.546/2017, TSE.
Dê-se ciência ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Curitiba, 10/09/2018.
FLÁVIA DA COSTA VIANA
Juíza Eleitoral

21ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Publicações
Prestação de Contas n° 38-66.2018.6.16.0021
Partido: Partido da República – PR
Município: Salto do Itararé/PR
Presidente: Tiago Elias Buhaidas
Tesoureiro: Carlos Roberto Pereira Júnior
Exercício: 2017
Publicação, na forma da lei, do inteiro teor da sentença proferida às fls. 24/24v, nos autos supra, pela Dra. Viviane Cristina Dietrich, MMª Juíza
da 021ª Zona Eleitoral de Siqueira Campos, cujo teor é o que segue:
“Vistos, etc. Trata-se de informação do Chefe de Cartório noticiando que a Comissão Provisória do Partido da República, do Município de Salto
do Itararé, não prestou contas relativas ao exercício de 2017, contrariando, dessa forma, o prazo previsto no art.32 da Lei nº 9.096/95.
Noticiados para suprir a omissão em 72 (setenta e duas) horas, não sanaram a irregularidade. O Cartório Eleitoral informou sobre a
inexistência de extratos bancários, de emissão de recibos de doação e de registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário.
O Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas. É o breve relato. Decido. A inobservância do disposto no
art. 32 da Lei 9.096/95 está caracterizada, ou seja, a agremiação política em questão não apresentou sua prestação de contas anual relativa
ao exercício de 2017, obrigação legal que deveria ter observado até 30 de abril de 2018, nos seguintes termos: “Art. 32. O partido está
obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte. (...) Art. 37. A
falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os
responsáveis às penas da Lei (redação dada pela Lei nº 9.693, de 27.7.98)”. Vale mencionar ainda o disciplinado pelo art. 28, § 2º da
Resolução TSE nº 23.464/2016, “A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício”. Sendo assim, DECLARO
NÃO PRESTADAS AS CONTAS referentes ao exercício de 2017 da agremiação partidária, com fulcro no art. 46, inciso IV, alínea “a”, da
Resolução TSE nº 23.546/2017, e determino a suspensão de novas cotas do fundo partidário pelo tempo em que o partido permanecer omisso,
nos termos do artigo 37 da Lei 9.096/95, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para a prestação de contas (art. 65, §3º,
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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inciso III da Resolução TSE nº 23.464/15 e arts. 76 e 65, caput, §§1º e 3º da Resolução TSE nº 23.546/17), bem assim o recolhimento integral
ao erário dos valores referentes ao fundo partidário eventualmente recebidos no prazo de 60 dias a contar do trânsito em julgado da decisão.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE. Transitado em julgado: a) Comunique-se os órgãos nacional e estaduais do partido para
que promovam a imediata suspensão do repasse ou da distribuição de recursos do fundo partidário na forma fixada na decisão; b)Registre-se
o julgamento da prestação de contas no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais (SICO). Após, arquivem-se. Siqueira
Campos, 04 de setembro de 2018. VIVIANE CRISTINA DIETRICH Juíza Eleitoral”
Prestação de Contas n° 37-81.2018.6.16.0021
Partido: Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB
Município: Salto do Itararé/PR
Presidente: Anezio Laurindo Ramalho
Tesoureiro: Benedita de Carvalho Sene
Exercício: 2017
Publicação, na forma da lei, do inteiro teor da sentença proferida às fls. 24/24v, nos autos supra, pela Dra. Viviane Cristina Dietrich, MMª Juíza
da 021ª Zona Eleitoral de Siqueira Campos, cujo teor é o que segue:
“Vistos, etc. Trata-se de informação do Chefe de Cartório noticiando que a Comissão Provisória do Partido da Social Democracia Brasileira, do
Município de Salto do Itararé, não prestou contas relativas ao exercício de 2017, contrariando, dessa forma, o prazo previsto no art.32 da Lei nº
9.096/95. Noticiados para suprir a omissão em 72 (setenta e duas) horas, não sanaram a irregularidade. O Cartório Eleitoral informou sobre a
inexistência de extratos bancários, de emissão de recibos de doação e de registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário.
O Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas. É o breve relato. Decido. A inobservância do disposto no
art. 32 da Lei 9.096/95 está caracterizada, ou seja, a agremiação política em questão não apresentou sua prestação de contas anual relativa
ao exercício de 2017, obrigação legal que deveria ter observado até 30 de abril de 2018, nos seguintes termos: “Art. 32. O partido está
obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte. (...) Art. 37. A
falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os
responsáveis às penas da Lei (redação dada pela Lei nº 9.693, de 27.7.98)”
Vale mencionar ainda o disciplinado pelo art. 28, § 2º
da Resolução TSE nº 23.464/2016, “A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício”. Sendo assim, DECLARO
NÃO PRESTADAS AS CONTAS referentes ao exercício de 2017 da agremiação partidária, com fulcro no art. 46, inciso IV, alínea “a”, da
Resolução TSE nº 23.546/2017, e determino a suspensão de novas cotas do fundo partidário pelo tempo em que o partido permanecer omisso,
nos termos do artigo 37 da Lei 9.096/95, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para a prestação de contas (art. 65, §3º,
inciso III da Resolução TSE nº 23.464/15 e arts. 76 e 65, caput, §§1º e 3º da Resolução TSE nº 23.546/17), bem assim o recolhimento integral
ao erário dos valores referentes ao fundo partidário eventualmente recebidos no prazo de 60 dias a contar do trânsito em julgado da decisão.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE. Transitado em julgado: a) Comunique-se os órgãos nacional e estaduais do partido para
que promovam a imediata suspensão do repasse ou da distribuição de recursos do fundo partidário na forma fixada na decisão; b) Registre-se
o julgamento da prestação de contas no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais (SICO). Após, arquivem-se. Siqueira
Campos, 04 de setembro de 2018. VIVIANE CRISTINA DIETRICH Juíza Eleitoral”

43ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
Processo n.º 30-23.2018.6.16.0043
Assunto: Prestação de Contas do Exercício de 2017
Interessado: Partido Podemos – PODE
Vistos, etc.
Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo Diretório Municipal do Partido Podemos - PODE, do Município de Guarapuava, Estado do
Paraná, as contas foram apresentadas fora do prazo legal, de acordo com o disposto no artigo 32, da Lei 9.096/95.
Publicado o Edital e tendo transcorrido in albis o respectivo prazo, os autos foram analisados pela secretaria, a qual emitiu parecer pela
aprovação das contas, com ressalva. Da mesma forma, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas.
Vieram os autos conclusos.
É, em síntese, o relatório.
DECIDO.
Os Partidos Políticos têm a obrigação constitucional de prestar contas à Justiça Eleitoral por força do artigo 17, III, da Constituição Federal de
1988. Esse dever foi parcialmente regulado pela Lei Ordinária nº 9.096/95, artigo 32, prescrevendo este apenas o prazo para apresentação das
referidas contas. O fundo da obrigação encontra-se disciplinado na Resolução TSE nº 23.546/2017.
As contas prestam-se à demonstração de que o Partido Político não é financiado por fonte vedada pelo ordenamento e à higidez dos gastos
efetuados com recursos públicos advindos do Fundo Partidário.
O Órgão Municipal do Partido não possui conta bancária, no entanto, observo que o Partido não recebeu cotas do fundo partidário, nem
recursos financeiros de pessoas físicas ou jurídicas, desta forma, somente há a obrigação de abrir conta bancária quando do recebimento de
tais recursos, conforme determina o §1º do artigo 6º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Concluo, que não foram constatadas falhas que comprometam a regularidade das contas. Assim, diante da falta de impugnação pelos
legitimados, imperiosa a aprovação, com ressalvas, das contas anual do Partido Podemos - PODE de Guarapuava/PR.
Registre-se o julgamento da prestação de contas no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais (Sico).
Ciência ao Ministério Público
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após, ARQUIVEM-SE
Guarapuava, 10 de setembro de 2018.
Patrícia Roque Carbonieri
Juíza da 43ª Zona 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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PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
Processo n.º 37-15.2018.6.16.0043
Assunto: Prestação de Contas do Exercício de 2017
Interessado: Partido Avante
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2017 que deveriam ter sido apresentadas pela Comissão Provisória do
PARTIDO AVANTE.
Regularmente notificado para apresentar suas contas, na pessoa de seu representante legal, o partido deixou transcorrer o prazo sem
manifestação, o que enseja, no caso em análise, a não prestação de contas.
É o relatório.
DECIDO.
A Resolução 23.546/2017 do TSE estabelece a obrigatoriedade dos partidos políticos, em todas as suas esferas, prestarem contas da
campanha eleitoral (art. 28, Res. 23.546/2017 do TSE).
O Diretório Municipal do PARTIDO AVANTE de Guarapuava/PR não apresentou prestação das contas anual referente exercício de 2017 no
prazo legal, isto é, até 30.04.2018, razão pela qual foi notificado para apresentá-las, tal qual determina o art. 30, inciso I, da referida resolução,
tendo, contudo, decorrido o prazo legal de 72 (setenta e duas) horas sem o cumprimento da obrigação.
ISTO POSTO, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do PARTIDO AVANTE, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea "a" , da
Resolução/TSE nº 23.546/2017 e art. 30, inciso, IV, da Lei nº 9.504/97.
Tendo em vista a não prestação das contas, determino a manutenção da suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário pelos
respectivos órgãos nacionais e regionais a partir de 30.04.2018, e enquanto permanecer a omissão, nos termos do art. 37-A da Lei nº 9.096/95
e art. 30, III, alínea "a" , da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Registre-se a não apresentação das contas do partido inadimplente no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
Oficie-se aos Diretórios Estadual e Nacional do Partido, comunicando a falta de apresentação de contas e a consequente suspensão de
repasse de cotas do fundo partidário, que permanecerá enquanto o partido não entregar a prestação de contas.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Oportunamente, arquive-se.
Guarapuava, 10 de setembro de 2018.
Patricia Roque Carbonieri
Juíza Eleitoral da 43ª ZE

50ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

RELAÇÃO Nº 016/2018

PROCESSO N.º 540-83.2018.6.16.0050
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO PROPORCIONAL – ELEIÇÕES 2016
CANDIDATO: FLORIANO PEREIRA DA SILVA FILHO
MUNICÍPIO: ARAUCÁRIA/PR
ADVOGADO: IRANI VITOR LASSEN OAB/PR 71.257.
Fica o candidato em epígrafe intimado, na pessoa de seu advogado, dos termos do dispositivo da sentença proferida pela MMa. Juíza desta
50ª Zona Eleitoral, Dra. Patrícia Mantovani Acosta, nos autos em epígrafe:
(...)
ISTO POSTO, diante das argumentações acima expendidas, e ainda, em acolhimento à manifestação do Ilustre Promotor Eleitoral de fl.63,
regularize-se o cadastro eleitoral de Floriano Pereira da Silva Filho, com fundamento no art.73, §2º, inciso I, alínea ´a´ da Resolução TSE
nº23.463/2015.
Com a reabertura do Cadastro Eleitoral, anote-se para o requerente o ASE 272 (prestação de contas), motivo/forma 2 (extemporânea).
Emita-se Certidão de quitação circunstanciada para o interessado.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Decorrido o prazo legal, arquivem-se.
Realizem-se as diligências necessárias.
Araucária, 28 de agosto de 2018.
Patrícia Mantovani Acosta
Juíza Eleitoral

EDITAL 29/2018
A Excelentíssima Senhora PATRÍCIA MANTOVANI ACOSTA, Juíza Eleitoral da 50ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais, e em
obediência ao contido no art. 45, inciso I da Resolução TSE nº 23464
FAZ SABER, a todos os interessados que virem ou tiverem conhecimento do presente Edital, que os seguintes órgãos partidários e respectivos
responsáveis apresentaram declaração de ausência de movimentação financeira de recursos, facultando-se a qualquer interessado, no prazo
de 3 (três) dias contados da publicação deste edital, a apresentação de impugnação que dever ser feita em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período:
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
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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ÓRGÃO PARTIDÁRIO
PRESIDENTE
TESOUREIRO
MUNICÍPIO
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
NELSON DIAS
ARI NELSON BUENO DOS REIS
ARAUCÁRIA
Ficam cientes os partidos políticos e todos os demais interessados que, no prazo de três dias, poderão impugnar as prestações de contas em
questão, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais
ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (Lei no 9.096, de 1995, art. 35).
E para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente edital, que será publicado no Diário de Justiça Eletrônico - DJE Dado e passado
nesta cidade de Araucária, aos 03 dias do mês de setembro de 2018. Eu, Yna Honda, (Chefe de Cartório), digitei e subscrevi.
Patrícia Mantovani Acosta
Juíza Eleitoral

60ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 20-25.2018.6.16.0060
PARTIDO: PT
MUNICÍPIO: MANDAGUARI
ADVOGADO(A): RICCELY MARIA ALBUQUERQUE DONHA – OAB N.º 67.947/PR
Intimação do inteiro teor do DESPACHO nos autos em epígrafe:
“1. Tendo em vista que o partido e seus representantes não apresentaram manifestações acerca das irregularidades/impropriedades
detectadas nos pareceres conclusivos do Analista Judiciário desta 060ª. ZE, bem como do Ministério Público Eleitoral e, não havendo
requerimento de produção de outras provas, declaro encerrada a instrução.
2. Levando-se em conta que os argumentos das impropriedades/irregularidades referem-se a questões jurídicas, entendo desnecessária a
manifestação da Unidade Técnica.
3. Nos termos do artigo 40 da Resolução-TSE 23.546/2017, concedo o prazo de 3 (três) dias para apresentação de alegações finais.
4. Em que pese o artigo 40 da Resolução-TSE 23.546/2017 refira-se a prazo comum, tendo em vista a necessidade intimação pessoal do
Ministério Público Eleitoral, tal prazo deverá ser contado de forma sucessiva, iniciando-se pelo prazo do partido e seus representantes e após
ao Ministério Público Eleitoral.
5. Intime-se.”
Mandaguari, 10 de setembro de 2018.
Drª. Angela karina Chirnev Pedotti
Juíza Eleitoral

63ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: SÃO JERÔNIMO DA SERRA, PR
PARTIDO: Partido Socialista Brasileiro
PRESIDENTE: CARLOS ROBERTO MOREIRA
TESOUREIRO: ALBERTO ROMI VIEIRA
NÚMERO DO PROCESSO: 17-61.2018.6.16.0063
Publicação de SENTENÇA na forma da lei, conforme dispositivo que segue:
“Considerando a omissão do órgão partidário municipal, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Socialista Brasileiro de São Jerônimo
da Serra/PR, com fundamento no art. 46, IV, "b" , da Resolução TSE nº 23.464/2015. Por consequência, DETERMINO a suspensão do
repasse de novas.cotas.do fundo partidário pelo respectivo órgão nacional e regional enquanto permanecer a omissão, nos termos do art. 37-A
da Lei n.º 9.096/95 e art. 48 da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Registre-se a não apresentação das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
Publique-se no DJE. Registre-se. Intime-se por Carta com Aviso de recebimento, transitada em julgado, arquivem-se,
com.as.cautelas.de.estilo.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
São Jerônimo da Serra, 04 de setembro de 2018.
Moema Santana Silva
Juíza Eleitoral”

65ª Zona Eleitoral
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Atos do juiz eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANUAL PARTIDÁRIA – EXERCÍCIO 2017
Intimação, na forma da lei, da decisão proferida nos autos abaixo relacionado, pelo MM Juiz Eleitoral, Dr. Walterney Amâncio
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS - AUTOS n º 11-48.2018.6.16.0065
PARTIDO/MUNICÍPIO: Movimento Democrático Brasileiro – MDB - Porecatu-PR
PRESIDENTE: Ademar Picolo
TESOUREIRO: Nestor Celestino dos Santos
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 MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB – PORECATU.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se a atualização desta sentença no sistema SICO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Porecatu, 10 de setembro de 2018.
Walterney Amâncio
Juiz Eleitoral

67ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Edital
EDITAL Nº 30/2018
O(A) EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DR(A). LUIZ OTÁVIO ALVES DE SOUZA, MM(ª). JUIZ(A) DA 067ª ZONA ELEITORAL, NO USO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, NA FORMA DA LEI,
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem e, em especial, aos Partidos Políticos e demais
interessados, conforme determinação contida no art. 45, inciso VII, da Resolução - TSE nº 23.546/2017, que ESTÁ ABERTO VISTA às
prestações de contas apresentadas abaixo, após consultas e manifestações realizadas de acordo com o artigo 45, incisos II, III, IV e V, da
mesma resolução, cujos partidos declararam não haver movimentação de recursos, no prazo de 3 (três) dias, a contar da publicação deste
edital.
AUTOS
PARTIDO POLÍTICO
Presidente
Tesoureiro
Advogado
Município
47-84.2018.6.16.0067
Partido
Social José Maria da Ana
Flávia Fábio
Milani Iguaraçu
Democrático – PSD
Silva
Sampaio
da OAB/PR 93260
Silva
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 Astorga, aos 10 dias do mês de setembro do ano de 2018. Eu, Fábio Pereira Lima de Souza, Chefe de Cartório da 67ª Zona
Eleitoral de Astorga, conforme autoriza a Portaria nº. 01/2011 deste Juízo, digitei e subscrevi o presente.
FÁBIO PEREIRA LIMA DE SOUZA
Chefe de Cartório da 067ª Zona Eleitoral

68ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

EDITAL

EDITAL N. 38/2018
(Alteração de seção para outro local de votação na mesma ZE)
PRAZO: 10 (DEZ) DIAS
A Excelentíssima Senhora Doutora FILOMAR HELENA PEROSA CAREZIA, MMª. Juíza da 68ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições
legais,
TORNA PÚBLICA a alocação provisória da seção eleitoral abaixo relacionada, conforme determinado nos Autos de Petição n. 2994.2017.6.16.0068:
Seção Eleitoral
DE (local de origem que será extinto)
PARA (local de destino)
605
1899 - SALÃO PAROQUIAL - CAJATI – localizado 1660 - COLÉGIO ESTADUAL OCTAVIO TOZO, localizado
na Vila Cajati, zona rural, Cascavel/PR.
no Km 578 da BR 277, Cascavel/PR.
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E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral fosse afixado o presente edital no local de
costume deste Fórum Eleitoral, pelo prazo de 10 (dez) dias.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Cascavel, Estado do Paraná, em 05 de setembro de 2018. Eu, Eliara Maria Vicari Santana, Chefe
de Cartório, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pela MMª. Juíza Eleitoral.
FILOMAR HELENA PEROSA CAREZIA
Juíza Eleitoral da 068ª ZE

82ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÃO NA FORMA DA LEI - DISPOSITIVO DE SENTENÇA - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDARIAS 2017
Autos n. 26-63.2018.6.16.0082 – Prestação de Contas – Exercício Financeiro 2017
Partido: Partido Social Liberal – PSL – Comissão Provisória Municipal
Presidente: Paulo Roberto Rodrigues.
Tesoureiro: Natalino Aparecido Leite.
Município: Jundiaí do Sul/PR
Intimação na forma da lei, do dispositivo da sentença proferido nos autos acima mencionados, pelo Dr. Julio Cezar Vicentini, Juiz Eleitoral:
Isso posto, levando em consideração que o atraso na apresentação das contas é causa apenas de ressalva, julgo APROVADAS COM
RESSALVAS AS CONTAS do PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL, do município de Jundiaí do Sul/PR, referente ao ano de 2017.
Publique-se pelo DJE. Registre-se. Intime-se.
Ocorrendo o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, e após arquivem-se.
Ribeirão do Pinhal, 10 de setembro de 2018.
Julio Cezar Vicentini
Juiz Eleitoral

Autos n. 32-70.2018.6.16.0082 – Prestação de Contas – Exercício Financeiro 2017
Partido: Partido Do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB – Comissão Provisória Municipal
Presidente: Erika Cristina Garcia.
Tesoureiro: Mirian Rosemary de Oliveira Santin.
Município: Abatiá/PR
Intimação na forma da lei, do dispositivo da sentença proferido nos autos acima mencionados, pelo Dr. Julio Cezar Vicentini, Juiz Eleitoral:
Isso posto, levando em consideração que o atraso na apresentação das contas é causa apenas de ressalva, julgo APROVADAS COM
RESSALVAS AS CONTAS do PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB, do município de Abatiá/PR, referente ao
ano de 2017.
Publique-se pelo DJE. Registre-se. Intime-se.
Ocorrendo o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, e após arquivem-se.
Ribeirão do Pinhal, 10 de setembro de 2018.
Julio Cezar Vicentini
Juiz Eleitoral

Autos n. 36-10.2018.6.16.0082 – Prestação de Contas – Exercício Financeiro 2017
Partido: Partido Do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB – Comissão Provisória Municipal
Presidente: Eduardo Lopes dos Reis.
Tesoureiro: Antonio Jeremias Badaró.
Município: Ribeirão do Pinhal/PR
Intimação na forma da lei, do dispositivo da sentença proferido nos autos acima mencionados, pelo Dr. Julio Cezar Vicentini, Juiz Eleitoral:
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do Partido Progressista - PP de Ribeirão do Pinhal/PR, referentes ao ano de 2017.
Ante ao acima disposto, DETERMINO ao Diretório Nacional e Estadual a suspensão, com perda, das cotas do Fundo Partidário, pelo tempo
em que o partido permanecer omisso – caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para prestação de contas.
Registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, nos termos do artigo 9º, da Resolução/TSE n. 23.384/2012.
Comunique-se os órgãos partidários municipal, regional e nacional, observando-se o disposto na Portaria n. 05/2018, deste Juízo Eleitoral. Em
caso de restarem frustradas as comunicações, proceda-se por edital no DJE.
Publique-se. Registre-se. Intime-se pelo DJE. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Oportunamente, arquive-se.
Ribeirão do Pinhal, 10 de setembro de 2018.
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Julio Cezar Vicentini
Juiz Eleitoral

Autos n. 37-92.2018.6.16.0082 – Prestação de Contas – Exercício Financeiro 2017
Partido: Partido Democrático Trabalhista – PDT – Comissão Provisória Municipal
Presidente: Nadir Sara Melo Fraga Cunha.
Tesoureiro: Lucas Marcelino dos Santos.
Município: Ribeirão do Pinhal/PR
Intimação na forma da lei, do dispositivo da sentença proferido nos autos acima mencionados, pelo Dr. Julio Cezar Vicentini, Juiz Eleitoral:
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do Partido Democrático Trabalhista – PDT de Ribeirão do Pinhal/PR, referentes ao ano de
2017.
Ante ao acima disposto, DETERMINO ao Diretório Nacional e Estadual a suspensão, com perda, das cotas do Fundo Partidário, pelo tempo
em que o partido permanecer omisso – caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para prestação de contas.
Registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, nos termos do artigo 9º, da Resolução/TSE n. 23.384/2012.
Comunique-se os órgãos partidários municipal, regional e nacional, observando-se o disposto na Portaria n. 05/2018, deste Juízo Eleitoral. Em
caso de restarem frustradas as comunicações, proceda-se por edital no DJE.
Publique-se. Registre-se. Intime-se pelo DJE. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Oportunamente, arquive-se.
Ribeirão do Pinhal, 10 de setembro de 2018.
Julio Cezar Vicentini
Juiz Eleitoral

Autos n. 38-77.2018.6.16.0082 – Prestação de Contas – Exercício Financeiro 2017
Partido: Partido Social Cristão – PSC – Comissão Provisória Municipal
Presidente: Emerson Gonçalves de Oliveira.
Tesoureiro: Fernanda Veronico Gonçalves de Oliveira.
Município: Ribeirão do Pinhal/PR
Intimação na forma da lei, do dispositivo da sentença proferido nos autos acima mencionados, pelo Dr. Julio Cezar Vicentini, Juiz Eleitoral:
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do Partido Social Cristão – PSC de Ribeirão do Pinhal/PR, referentes ao ano de 2017.
Ante ao acima disposto, DETERMINO ao Diretório Nacional e Estadual a suspensão, com perda, das cotas do Fundo Partidário, pelo tempo
em que o partido permanecer omisso – caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para prestação de contas.
Registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, nos termos do artigo 9º, da Resolução/TSE n. 23.384/2012.
Comunique-se os órgãos partidários municipal, regional e nacional, observando-se o disposto na Portaria n. 05/2018, deste Juízo Eleitoral. Em
caso de restarem frustradas as comunicações, proceda-se por edital no DJE.
Publique-se. Registre-se. Intime-se pelo DJE. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Oportunamente, arquive-se.
Ribeirão do Pinhal, 10 de setembro de 2018.
Julio Cezar Vicentini
Juiz Eleitoral
Autos n. 39-62.2018.6.16.0082 – Prestação de Contas – Exercício Financeiro 2017
Partido: Partido Social Liberal – PSL – Comissão Provisória Municipal
Presidente: Marluce Marcelino Peccin Coutinho.
Tesoureiro: Paulo Emilio Coutinho.
Município: Ribeirão do Pinhal/PR
Intimação na forma da lei, do dispositivo da sentença proferido nos autos acima mencionados, pelo Dr. Julio Cezar Vicentini, Juiz Eleitoral:
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do Partido Social Liberal – PSL de Ribeirão do Pinhal/PR, referentes ao ano de 2017.
Ante ao acima disposto, DETERMINO ao Diretório Nacional e Estadual a suspensão, com perda, das cotas do Fundo Partidário, pelo tempo
em que o partido permanecer omisso – caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para prestação de contas.
Registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, nos termos do artigo 9º, da Resolução/TSE n. 23.384/2012.
Comunique-se os órgãos partidários municipal, regional e nacional, observando-se o disposto na Portaria n. 05/2018, deste Juízo Eleitoral. Em
caso de restarem frustradas as comunicações, proceda-se por edital no DJE.
Publique-se. Registre-se. Intime-se pelo DJE. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Oportunamente, arquive-se.
Ribeirão do Pinhal, 10 de setembro de 2018.
Julio Cezar Vicentini
Juiz Eleitoral
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115ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Sentença prestação de contas - 2017.
JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL/PR
RELAÇÃO DE PUBLICAÇÃO Nº 23/2018
Processo nº: 61-21.2018.6.16.0115
Assunto: Prestação de Contas de Partido Político
Ano base: 2017
Partido Político: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PCdoB
PRESIDENTE: ENEMERCIA ONETTA
TESOUREIRO: IVONETE DE FÁTIMA ALMEIDA
Município: CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR
Intimá-los do inteiro teor da sentença de fls. 19 e 20 , extraída dos autos acima referidos, cuja parte dispositiva é a seguinte: “Ante o exposto,
acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas partidárias referente ao exercício 2016 pela
Comissão Provisória do Partido Comunista do Brasil – PCdoB do município de Cruzeiro do Iguaçu/PR e determino a suspensão de novas cotas
do fundo partidário enquanto não for regularizada a situação do partido político, nos termos do artigo 48, da Resolução 23.464/2015 do TSE,
caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para a prestação de contas (02/05/2018), bem assim o recolhimento integral ao
erário dos valores referentes ao fundo partidário eventualmente recebidos no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado da decisão.
Deixo de aplicar a suspensão do registro ou anotação de que trata o artigo 48, § 2º da Resolução TSE nº 23.546/2017, tendo em vista o
contido no artigo 65, § 3º, inciso III da mesma resolução. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, comuniquem-se
aos Diretórios Regionais e Nacionais dos Partidos e procedam-se às anotações no sistema SICO. Tudo cumprido, arquivem-se, com as baixas
necessárias. Dois Vizinhos, 23 de agosto de 2018. Divangela Précoma Moreira Kuligowski Juíza Eleitora.”

126ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO
RELAÇÃO 026/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 18-51.2018.6.16.0126
ANO BASE: 2017
PARTIDO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB DE ANAHY/PR
PRESIDENTE: VALDEMAR JOSÉ BOSI
TESOUREIRO: PEDRO FARIAS FILHO
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR 39.406
Publicação, na forma da lei, e intimação do advogado acima relacionado, da sentença proferida nos autos em epígrafe, pela MM.ª Juíza
Eleitoral, Dra. Vivian Curvacho Faria de Andrade, conforme segue:
“PELO EXPOSTO, APROVO COM RESSALVAS as contas prestadas pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB DE
ANAHY/PR, referente ao exercício de 2017, por entender que as falhas apontadas, ou seja, a não comprovação de apresentação do SPED
Contábil na modalidade Escrituração Contábil Digital, bem como a entrega intempestiva das contas, não comprometeram a regularidade das
contas, na forma do artigo 46, II da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se, através do Diário da Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquivem-se.
Corbélia, 03 de setembro de 2018.”
VIVIAN CURVACHO FARIA DE ANDRADE
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 25-43.2018.6.16.0126
ANO BASE: 2017
PARTIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DE ANAHY/PR
PRESIDENTE: ELIZANGELA BENJAMIN
TESOUREIRO: JOSÉ MARIA ROTTA
ADVOGADO: NINA ROSA DE LIMA LIEVORE - OAB/PR 40.266
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Publicação na forma da lei, e intimação do advogado acima relacionado, da sentença proferida nos autos em epígrafe, pela MM.ª Juíza
Eleitoral, Dra. Vivian Curvacho Faria de Andrade, conforme segue:
“PELO EXPOSTO, APROVO COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DE ANAHY/PR,
referente ao exercício de 2017, por entender que as falhas apontadas, ou seja, a não comprovação de apresentação do SPED Contábil na
modalidade Escrituração Contábil Digital, bem como a entrega intempestiva das contas, não comprometeram a regularidade das contas, na
forma do artigo 46, II da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se, através do Diário da Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquivem-se.
Corbélia, 03 de setembro de 2018.”
VIVIAN CURVACHO FARIA DE ANDRADE
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 26-28.2018.6.16.0126
ANO BASE: 2017
PARTIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB DE ANAHY/PR
PRESIDENTE: CARLOS ANTONIO REIS
TESOUREIRO: ARILSON BATISTA DE SOUZA
ADVOGADO: NINA ROSA DE LIMA LIEVORE - OAB/PR 40.266
Publicação, na forma da lei, e intimação do advogado acima relacionado, da sentença proferida nos autos em epígrafe, pela MM.ª Juíza
Eleitoral, Dra. Vivian Curvacho Faria de Andrade, conforme segue:
“PELO EXPOSTO, APROVO COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB DE
ANAHY/PR, referente ao exercício de 2017, por entender que as falhas apontadas, ou seja, a não comprovação de apresentação do SPED
Contábil na modalidade Escrituração Contábil Digital, bem como a entrega intempestiva das contas, não comprometeram a regularidade das
contas, na forma do artigo 46, II da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se, através do Diário da Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquivem-se.
Corbélia, 03 de setembro de 2018.”
VIVIAN CURVACHO FARIA DE ANDRADE
Juíza Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 27-13.2018.6.16.0126
ANO BASE: 2017
PARTIDO: SOLIDARIEDADE DE ANAHY/PR
PRESIDENTE: VALDERI JANUARIO DE LIMA
TESOUREIRO: MARIA NAZARETH DE LIMA
ADVOGADO: NINA ROSA DE LIMA LIEVORE - OAB/PR 40.266
Publicação, na forma da lei, e intimação do advogado acima relacionado, da sentença proferida nos autos em epígrafe, pela MM.ª Juíza
Eleitoral, Dra. Vivian Curvacho Faria de Andrade, conforme segue:
“PELO EXPOSTO, APROVO COM RESSALVAS as contas prestadas pelo SOLIDARIEDADE DE ANAHY/PR, referente ao exercício de 2017,
por entender que as falhas apontadas, ou seja, a não comprovação de apresentação do SPED Contábil na modalidade Escrituração Contábil
Digital, bem como a entrega intempestiva das contas, não comprometeram a regularidade das contas, na forma do artigo 46, II da Resolução
TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se, através do Diário da Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquivem-se.
Corbélia, 03 de setembro de 2018.”
VIVIAN CURVACHO FARIA DE ANDRADE
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 28-95.2018.6.16.0126
ANO BASE: 2017
PARTIDO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL DE ANAHY/PR
PRESIDENTE: NIVALDO PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRO: EDIO FELIPE
ADVOGADO: MAURICIO ALEXANDRE BOSI - OAB/PR 51.038
Publicação, na forma da lei, e intimação do advogado acima relacionado, da sentença proferida nos autos em epígrafe, pela MM.ª Juíza
Eleitoral, Dra. Vivian Curvacho Faria de Andrade, conforme segue:
“PELO EXPOSTO, APROVO COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL DE ANAHY/PR, referente ao
exercício de 2017, por entender que as falhas apontadas, ou seja, a não comprovação de apresentação do SPED Contábil na modalidade
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Escrituração Contábil Digital, bem como a entrega intempestiva das contas, não comprometeram a regularidade das contas, na forma do artigo
46, II da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se, através do Diário da Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquivem-se.
Corbélia, 03 de setembro de 2018.”
VIVIAN CURVACHO FARIA DE ANDRADE
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 29-80.2018.6.16.0126
ANO BASE: 2017
PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB DE ANAHY/PR
PRESIDENTE: GILMAR DINIZ PENA
TESOUREIRO: ANA PAULA PEREIRA
ADVOGADO: MAURICIO ALEXANDRE BOSI - OAB/PR 51.038
Publicação, na forma da lei, e intimação do advogado acima relacionado, da sentença proferida nos autos em epígrafe, pela MM.ª Juíza
Eleitoral, Dra. Vivian Curvacho Faria de Andrade, conforme segue:
“PELO EXPOSTO, APROVO COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB DE ANAHY/PR,
referente ao exercício de 2017, por entender que as falhas apontadas, ou seja, a não comprovação de apresentação do SPED Contábil na
modalidade Escrituração Contábil Digital, bem como a entrega intempestiva das contas, não comprometeram a regularidade das contas, na
forma do artigo 46, II da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se, através do Diário da Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquivem-se.
Corbélia, 03 de setembro de 2018.”
VIVIAN CURVACHO FARIA DE ANDRADE
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 47-04.2018.6.16.0126
ANO BASE: 2017
PARTIDO: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR DE ANAHY/PR
PRESIDENTE: VALDINEI APARECIDO PEREIRA DE SOUZA
TESOUREIRO: EDMAR ZANATTA
ADVOGADO: NINA ROSA DE LIMA LIEVORE - OAB/PR 40.266
Publicação, na forma da lei, e intimação do advogado acima relacionado, da sentença proferida nos autos em epígrafe, pela MM.ª Juíza
Eleitoral, Dra. Vivian Curvacho Faria de Andrade, conforme segue:
“PELO EXPOSTO, APROVO COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO DA REPÚBLICA - PR DE ANAHY/PR, referente ao
exercício de 2017, por entender que as falhas apontadas, ou seja, a não comprovação de apresentação do SPED Contábil na modalidade
Escrituração Contábil Digital, bem como a entrega intempestiva das contas, não comprometeram a regularidade das contas, na forma do artigo
46, II da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se, através do Diário da Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquivem-se.
Corbélia, 03 de setembro de 2018.”
VIVIAN CURVACHO FARIA DE ANDRADE
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 52-26.2018.6.16.0126
ANO BASE: 2017
PARTIDO: PARTIDO PROGRESSISTA - PP DE ANAHY/PR
PRESIDENTE: JOSÉ LOPES CAMARGO
TESOUREIRO: VAGNER FERNANDO GUSSON
ADVOGADO: NINA ROSA DE LIMA LIEVORE - OAB/PR 40.266
Publicação, na forma da lei, e intimação do advogado acima relacionado, da sentença proferida nos autos em epígrafe, pela MM.ª Juíza
Eleitoral, Dra. Vivian Curvacho Faria de Andrade, conforme segue:
“PELO EXPOSTO, APROVO COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO PROGRESSISTA - PP DE ANAHY/PR, referente ao
exercício de 2017, por entender que as falhas apontadas, ou seja, a não comprovação de apresentação do SPED Contábil na modalidade
Escrituração Contábil Digital, bem como a entrega intempestiva das contas, não comprometeram a regularidade das contas, na forma do artigo
46, II da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se, através do Diário da Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquivem-se.
Corbélia, 03 de setembro 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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VIVIAN CURVACHO FARIA DE ANDRADE
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 7-22.2018.6.16.0126
ANO BASE: 2017
PARTIDO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC DE BRAGANEY/PR
PRESIDENTE: ANDERSON JOSE PEREIRA MOÇO
TESOUREIRO: ADRIANO DA SILVA
ADVOGADO: SILVIO RETKA - OAB/PR 57.292
Publicação, na forma da lei, e intimação do advogado acima relacionado, da sentença proferida nos autos em epígrafe, pela MM.ª Juíza
Eleitoral, Dra. Vivian Curvacho Faria de Andrade, conforme segue:
“PELO EXPOSTO, APROVO COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC DE BRAGANEY/PR,
referente ao exercício de 2017, por entender que a falha apontada, ou seja, a não comprovação de apresentação do SPED Contábil na
modalidade Escrituração Contábil Digital, não comprometeu a regularidade das contas, na forma do artigo 46, II da Resolução TSE n.º
23.546/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se, através do Diário da Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquivem-se.
Corbélia, 03 de setembro de 2018.”
VIVIAN CURVACHO FARIA DE ANDRADE
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 8-07.2018.6.16.0126
ANO BASE: 2017
PARTIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DE BRAGANEY/PR
PRESIDENTE: ODAIR GUERREIRO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO: ODIR PICOLLO
ADVOGADO: SILVIO RETKA - OAB/PR 57.292
Publicação, na forma da lei, e intimação do advogado acima relacionado, da sentença proferida nos autos em epígrafe, pela MM.ª Juíza
Eleitoral, Dra. Vivian Curvacho Faria de Andrade, conforme segue:
“PELO EXPOSTO, APROVO COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB DE
BRAGANEY/PR, referente ao exercício de 2017, por entender que a falha apontada, ou seja, a não comprovação de apresentação do SPED
Contábil na modalidade Escrituração Contábil Digital, não comprometeu a regularidade das contas, na forma do artigo 46, II da Resolução TSE
n.º 23.546/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se, através do Diário da Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquivem-se.
Corbélia, 03 de setembro de 2018.”
VIVIAN CURVACHO FARIA DE ANDRADE
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 9-89.2018.6.16.0126
ANO BASE: 2017
PARTIDO: DEMOCRATAS – DEM DE BRAGANEY/PR
PRESIDENTE: JOEL CRUZ MENDONÇA
TESOUREIRO: RONALDO PEDRÃO
ADVOGADO: SILVIO RETKA - OAB/PR 57.292
Publicação, na forma da lei, e intimação do advogado acima relacionado, da sentença proferida nos autos em epígrafe, pela MM.ª Juíza
Eleitoral, Dra. Vivian Curvacho Faria de Andrade, conforme segue:
“PELO EXPOSTO, APROVO COM RESSALVAS as contas prestadas pelo DEMOCRATAS - DEM DE BRAGANEY/PR, referente ao exercício
de 2017, por entender que a falha apontada, ou seja, a não comprovação de apresentação do SPED Contábil na modalidade Escrituração
Contábil Digital, não comprometeu a regularidade das contas, na forma do artigo 46, II da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se, através do Diário da Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquivem-se.
Corbélia, 03 de setembro de 2018.”
VIVIAN CURVACHO FARIA DE ANDRADE
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 10-74.2018.6.16.0126
ANO BASE: 2017
PARTIDO: PARTIDO PROGRESSISTA - PP DE BRAGANEY/PR
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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PRESIDENTE: MATEUS MARMA NETO
TESOUREIRO: EDGAR ALVES TEIXEIRA
ADVOGADO: SILVIO RETKA - OAB/PR 57.292
Publicação, na forma da lei, e intimação do advogado acima relacionado, da sentença proferida nos autos em epígrafe, pela MM.ª Juíza
Eleitoral, Dra. Vivian Curvacho Faria de Andrade, conforme segue:
“PELO EXPOSTO, APROVO COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO PROGRESSISTA - PP DE BRAGANEY/PR, referente
ao exercício de 2017, por entender que a falha apontada, ou seja, a não comprovação de apresentação do SPED Contábil na modalidade
Escrituração Contábil Digital, não comprometeu a regularidade das contas, na forma do artigo 46, II da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se, através do Diário da Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquivem-se.
Corbélia, 03 de setembro de 2018.”
VIVIAN CURVACHO FARIA DE ANDRADE
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 11-59.2018.6.16.0126
ANO BASE: 2017
PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE BRAGANEY/PR
PRESIDENTE: LUCAS MILOUSKI
TESOUREIRO: CASSIANE STAATS GOMES MILOUSKI
ADVOGADO: SILVIO RETKA - OAB/PR 57.292
Publicação, na forma da lei, e intimação do advogado acima relacionado, da sentença proferida nos autos em epígrafe, pela MM.ª Juíza
Eleitoral, Dra. Vivian Curvacho Faria de Andrade, conforme segue:
“PELO EXPOSTO, APROVO COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE
BRAGANEY/PR, referente ao exercício de 2017, por entender que a falha apontada, ou seja, a não comprovação de apresentação do SPED
Contábil na modalidade Escrituração Contábil Digital, não comprometeu a regularidade das contas, na forma do artigo 46, II da Resolução TSE
n.º 23.546/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se, através do Diário da Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquivem-se.
Corbélia, 03 de setembro de 2018.”
VIVIAN CURVACHO FARIA DE ANDRADE
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 24-58.2018.6.16.0126
ANO BASE: 2017
PARTIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB DE BRAGANEY/PR
PRESIDENTE: SEBASTIÃO CAETANO
TESOUREIRO: SÔNIA MARIA VIERA CAITANO
ADVOGADO: PEDRO JACOB IANESKO - OAB/PR 34.927
Publicação, na forma da lei, e intimação do advogado acima relacionado, da sentença proferida nos autos em epígrafe, pela MM.ª Juíza
Eleitoral, Dra. Vivian Curvacho Faria de Andrade, conforme segue:
“PELO EXPOSTO, APROVO COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB DE
BRAGANEY/PR, referente ao exercício de 2017, por entender que as falhas apontadas, ou seja, a não comprovação de apresentação do
SPED Contábil na modalidade Escrituração Contábil Digital, bem como a entrega intempestiva das contas, não comprometeram a regularidade
das contas, na forma do artigo 46, II da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se, através do Diário da Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquivem-se.
Corbélia, 03 de setembro de 2018.”
VIVIAN CURVACHO FARIA DE ANDRADE
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 50-56.2018.6.16.0126
ANO BASE: 2017
PARTIDO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE BRAGANEY/PR
PRESIDENTE: ADRIANA APARECIDA SASSE
TESOUREIRO: APARECIDO LUCIO DA SILVA BATISTA
ADVOGADO: SILVIO RETKA - OAB/PR 57.292
Publicação, na forma da lei, e intimação do advogado acima relacionado, da sentença proferida nos autos em epígrafe, pela MM.ª Juíza
Eleitoral, Dra. Vivian Curvacho Faria de Andrade, conforme segue:

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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“PELO EXPOSTO, APROVO COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE
BRAGANEY/PR, referente ao exercício de 2017, por entender que as falhas apontadas, ou seja, a não comprovação de apresentação do
SPED Contábil na modalidade Escrituração Contábil Digital, bem como a entrega intempestiva das contas, não comprometeram a regularidade
das contas, na forma do artigo 46, II da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se, através do Diário da Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquivem-se.
Corbélia, 03 de setembro de 2018.”
VIVIAN CURVACHO FARIA DE ANDRADE
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 15-96.2018.6.16.0126
ANO BASE: 2017
PARTIDO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE CAFELÂNDIA/PR
PRESIDENTE: CLAIR SPANHOL
TESOUREIRO: FIORAVANTE SPANHOL
ADVOGADO: LUCAS EDUARDO CEREDA - OAB/PR 71.817
Publicação, na forma da lei, e intimação do advogado acima relacionado, da sentença proferida nos autos em epígrafe, pela MM.ª Juíza
Eleitoral, Dra. Vivian Curvacho Faria de Andrade, conforme segue:
“PELO EXPOSTO, APROVO COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE
CAFELÂNDIA/PR, referente ao exercício de 2017, por entender que as falhas apontadas, ou seja, a não comprovação de apresentação do
SPED Contábil na modalidade Escrituração Contábil Digital, bem como a entrega intempestiva das contas, não comprometeram a regularidade
das contas, na forma do artigo 46, II da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se, através do Diário da Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquivem-se.
Corbélia, 03 de setembro de 2018.”
VIVIAN CURVACHO FARIA DE ANDRADE
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 20-21.2018.6.16.0126
ANO BASE: 2017
PARTIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD DE CAFELÂNDIA/PR
PRESIDENTE: JORGE ALTÍSSIMO
TESOUREIRO: JULIANO ALTÍSSIMO
ADVOGADO: JOSEANE GOLFETTO - OAB/PR 50.052
Publicação, na forma da lei, e intimação do advogado acima relacionado, da sentença proferida nos autos em epígrafe, pela MM.ª Juíza
Eleitoral, Dra. Vivian Curvacho Faria de Andrade, conforme segue:
“PELO EXPOSTO, APROVO COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD DE
CAFELÂNDIA/PR, referente ao exercício de 2017, por entender que as falhas apontadas, ou seja, a não comprovação de apresentação do
SPED Contábil na modalidade Escrituração Contábil Digital, bem como a entrega intempestiva das contas, não comprometeram a regularidade
das contas, na forma do artigo 46, II da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se, através do Diário da Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquivem-se.
Corbélia, 03 de setembro de 2018.”
VIVIAN CURVACHO FARIA DE ANDRADE
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 21-06.2018.6.16.0126
ANO BASE: 2017
PARTIDO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL DE CAFELÂNDIA/PR
PRESIDENTE: TEREZINHA DE CARVALHO LEAL BARBOSA
TESOUREIRO: DIOMARA GOMES GRAGEL
ADVOGADO: FABIO HENRIQUE LEAL BARBOSA - OAB/PR 82.451
Publicação, na forma da lei, e intimação do advogado acima relacionado, da sentença proferida nos autos em epígrafe, pela MM.ª Juíza
Eleitoral, Dra. Vivian Curvacho Faria de Andrade, conforme segue:
“PELO EXPOSTO, APROVO COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL DE CAFELÂNDIA/PR,
referente ao exercício de 2017, por entender que as falhas apontadas, ou seja, a não comprovação de apresentação do SPED Contábil na
modalidade Escrituração Contábil Digital, bem como a entrega intempestiva das contas, não comprometeram a regularidade das contas, na
forma do artigo 46, II da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se, através do Diário da Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público 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
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Após o trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquivem-se.
Corbélia, 03 de setembro de 2018.”
VIVIAN CURVACHO FARIA DE ANDRADE
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 23-73.2018.6.16.0126
ANO BASE: 2017
PARTIDO: PARTIDO PROGRESSISTA - PP DE CAFELÂNDIA/PR
PRESIDENTE: ALCIONE LUIZ GRIGGIO
TESOUREIRO: EVANDRO GRIGGIO
ADVOGADO: EDIMAR GRITHEN - OAB/PR 56.499
Publicação, na forma da lei, e intimação do advogado acima relacionado, da sentença proferida nos autos em epígrafe, pela MM.ª Juíza
Eleitoral, Dra. Vivian Curvacho Faria de Andrade, conforme segue:
“PELO EXPOSTO, APROVO COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO PROGRESSISTA - PP DE CAFELÂNDIA/PR, referente
ao exercício de 2017, por entender que as falhas apontadas, ou seja, a não comprovação de apresentação do SPED Contábil na modalidade
Escrituração Contábil Digital, bem como a entrega intempestiva das contas, não comprometeram a regularidade das contas, na forma do artigo
46, II da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se, através do Diário da Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquivem-se.
Corbélia, 03 de setembro de 2018.”
VIVIAN CURVACHO FARIA DE ANDRADE
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 55-78.2018.6.16.0126
ANO BASE: 2017
PARTIDO: DEMOCRATAS - DEM DE CAFELÂNDIA/PR
PRESIDENTE: VALDIR FELTRIN
TESOUREIRO: VALDERI CARLOS ROESSLER
ADVOGADO: JOÃO ISOLAR PAINI - OAB/PR 49-598
Publicação, na forma da lei, e intimação do advogado acima relacionado, da sentença proferida nos autos em epígrafe, pela MM.ª Juíza
Eleitoral, Dra. Vivian Curvacho Faria de Andrade, conforme segue:
“PELO EXPOSTO, APROVO COM RESSALVAS as contas prestadas pelo DEMOCRATAS - DEM DE CAFELÂNDIA/PR, referente ao
exercício de 2017, por entender que as falhas apontadas, ou seja, a não comprovação de apresentação do SPED Contábil na modalidade
Escrituração Contábil Digital, bem como a entrega intempestiva das contas, não comprometeram a regularidade das contas, na forma do artigo
46, II da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se, através do Diário da Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquivem-se.
Corbélia, 03 de setembro de 2018.”
VIVIAN CURVACHO FARIA DE ANDRADE
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 5-52.2018.6.16.0126
ANO BASE: 2017
PARTIDO: PARTIDO PROGRESSISTA - PP DE CORBÉLIA/PR
PRESIDENTE: SILVIO GONÇALVES
TESOUREIRO: ELI STEFANELLO
ADVOGADO: RODRIGO MINOTTO FRANÇA - OAB/PR 81.061
Publicação, na forma da lei, e intimação do advogado acima relacionado, da sentença proferida nos autos em epígrafe, pela MM.ª Juíza
Eleitoral, Dra. Vivian Curvacho Faria de Andrade, conforme segue:
“PELO EXPOSTO, APROVO COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO PROGRESSISTA - PP DE CORBÉLIA/PR, referente ao
exercício de 2017, por entender que a falha apontada, ou seja, a não comprovação de apresentação do SPED Contábil na modalidade
Escrituração Contábil Digital, não comprometeu a regularidade das contas, na forma do artigo 46, II da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se, através do Diário da Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquivem-se.
Corbélia, 03 de setembro de 2018.”
VIVIAN CURVACHO FARIA DE ANDRADE
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 6-37.2018.6.16.0126
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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ANO BASE: 2017
PARTIDO: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR DE CORBÉLIA/PR
PRESIDENTE: ADELIRIO ANTONIO AITA
TESOUREIRO: NECI DI BERNARDO
ADVOGADO: KARIME HERINGER - OAB/PR 80.415 E OUTRO
Publicação, na forma da lei, e intimação do advogado acima relacionado, da sentença proferida nos autos em epígrafe, pela MM.ª Juíza
Eleitoral, Dra. Vivian Curvacho Faria de Andrade, conforme segue:
“PELO EXPOSTO, APROVO COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE
CORBÉLIA/PR, referente ao exercício de 2017, por entender que a falha apontada, ou seja, a não comprovação de apresentação do SPED
Contábil na modalidade Escrituração Contábil Digital, não comprometeu a regularidade das contas, na forma do artigo 46, II da Resolução TSE
n.º 23.546/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se, através do Diário da Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquivem-se.
Corbélia, 03 de setembro de 2018.”
VIVIAN CURVACHO FARIA DE ANDRADE
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 13-29.2018.6.16.0126
ANO BASE: 2017
PARTIDO: DEMOCRATAS - DEM DE CORBÉLIA/PR
PRESIDENTE: NILSON DE OLIVEIRA
TESOUREIRO: DARCI DE FREITAS CORAÇA
ADVOGADO: AIRTON TEIXEIRA DE SOUZA - OAB/PR 41.523
Publicação, na forma da lei, e intimação do advogado acima relacionado, da sentença proferida nos autos em epígrafe, pela MM.ª Juíza
Eleitoral, Dra. Vivian Curvacho Faria de Andrade, conforme segue:
“PELO EXPOSTO, APROVO COM RESSALVAS as contas prestadas pelo DEMOCRATAS - DEM DE CORBÉLIA/PR, referente ao exercício
de 2017, por entender que as falhas apontadas, ou seja, a não comprovação de apresentação do SPED Contábil na modalidade Escrituração
Contábil Digital, bem como a entrega intempestiva das contas, não comprometeram a regularidade das contas, na forma do artigo 46, II da
Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se, através do Diário da Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquivem-se.
Corbélia, 03 de setembro de 2018.”
VIVIAN CURVACHO FARIA DE ANDRADE
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 16-81.2018.6.16.0126
ANO BASE: 2017
PARTIDO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC DE CORBÉLIA/PR
PRESIDENTE: JULIANO SCHMITT
TESOUREIRO: JAIME SILVA SCHMITT
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE LEMES - OAB/PR 43.485
Publicação, na forma da lei, e intimação do advogado acima relacionado, da sentença proferida nos autos em epígrafe, pela MM.ª Juíza
Eleitoral, Dra. Vivian Curvacho Faria de Andrade, conforme segue:
“PELO EXPOSTO, APROVO COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC DE CORBÉLIA/PR, referente
ao exercício de 2017, por entender que as falhas apontadas, ou seja, a não comprovação de apresentação do SPED Contábil na modalidade
Escrituração Contábil Digital, bem como a entrega intempestiva das contas, não comprometeram a regularidade das contas, na forma do artigo
46, II da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se, através do Diário da Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquivem-se.
Corbélia, 03 de setembro de 2018.”
VIVIAN CURVACHO FARIA DE ANDRADE
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 17-66.2018.6.16.0126
ANO BASE: 2017
PARTIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB DE CORBÉLIA/PR
PRESIDENTE: VOLMIR GRONEFELD REIS
TESOUREIRO: GILBERTO RELLI
ADVOGADO: ANGELA FAVRETO - OAB/PR 42.153
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Publicação, na forma da lei, e intimação do advogado acima relacionado, da sentença proferida nos autos em epígrafe, pela MM.ª Juíza
Eleitoral, Dra. Vivian Curvacho Faria de Andrade, conforme segue:
“PELO EXPOSTO, APROVO COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB DE CORBÉLIA/PR,
referente ao exercício de 2017, por entender que as falhas apontadas, ou seja, a não comprovação de apresentação do SPED Contábil na
modalidade Escrituração Contábil Digital, bem como a entrega intempestiva das contas, não comprometeram a regularidade das contas, na
forma do artigo 46, II da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se, através do Diário da Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquivem-se.
Corbélia, 03 de setembro de 2018.”
VIVIAN CURVACHO FARIA DE ANDRADE
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 19-36.2018.6.16.0126
ANO BASE: 2017
PARTIDO: SOLIDARIEDADE DE CORBÉLIA/PR
PRESIDENTE: LAZARO XAVIER SANTIGO
TESOUREIRO: MARIZA GREGORIO
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE LEMES - OAB/PR 43.485
Publicação, na forma da lei, e intimação do advogado acima relacionado, da sentença proferida nos autos em epígrafe, pela MM.ª Juíza
Eleitoral, Dra. Vivian Curvacho Faria de Andrade, conforme segue:
“PELO EXPOSTO, APROVO COM RESSALVAS as contas prestadas pelo SOLIDARIEDADE DE CORBÉLIA/PR, referente ao exercício de
2017, por entender que as falhas apontadas, ou seja, a não comprovação de apresentação do SPED Contábil na modalidade Escrituração
Contábil Digital, bem como a entrega intempestiva das contas, não comprometeram a regularidade das contas, na forma do artigo 46, II da
Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se, através do Diário da Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquivem-se.
Corbélia, 03 de setembro de 2018.”
VIVIAN CURVACHO FARIA DE ANDRADE
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 48-86.2018.6.16.0126
ANO BASE: 2017
PARTIDO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB DE CORBÉLIA/PR
PRESIDENTE: JAIR LUIZ FONTANA
TESOUREIRO: EVANDRO TADEU GOTARDO
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE LEMES - OAB/PR 43.485
Publicação, na forma da lei, e intimação do advogado acima relacionado, da sentença proferida nos autos em epígrafe, pela MM.ª Juíza
Eleitoral, Dra. Vivian Curvacho Faria de Andrade, conforme segue:
“PELO EXPOSTO, APROVO COM RESSALVAS as contas prestadas pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB DE
CORBÉLIA/PR, referente ao exercício de 2017, por entender que as falhas apontadas, ou seja, a não comprovação de apresentação do SPED
Contábil na modalidade Escrituração Contábil Digital, bem como a entrega intempestiva das contas, não comprometeram a regularidade das
contas, na forma do artigo 46, II da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se, através do Diário da Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquivem-se.
Corbélia, 03 de setembro de 2018.”
VIVIAN CURVACHO FARIA DE ANDRADE
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 51-41.2018.6.16.0126
ANO BASE: 2017
PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS DE CORBÉLIA/PR
PRESIDENTE: ANA PAULA HUPPERS
TESOUREIRO: BIANCA RAQUEL LOPES ELIAS
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE LEMES - OAB/PR 43.485
Publicação, na forma da lei, e intimação do advogado acima relacionado, da sentença proferida nos autos em epígrafe, pela MM.ª Juíza
Eleitoral, Dra. Vivian Curvacho Faria de Andrade, conforme segue:
“PELO EXPOSTO, APROVO COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS DE
CORBÉLIA/PR, referente ao exercício de 2017, por entender que as falhas apontadas, ou seja, a não comprovação de apresentação do SPED
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Contábil na modalidade Escrituração Contábil Digital, bem como a entrega intempestiva das contas, não comprometeram a regularidade das
contas, na forma do artigo 46, II da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se, através do Diário da Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquivem-se.
Corbélia, 03 de setembro de 2018.”
VIVIAN CURVACHO FARIA DE ANDRADE
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 54-93.2018.6.16.0126
ANO BASE: 2017
PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE CORBÉLIA/PR
PRESIDENTE: DAIRTO LUBENOW
TESOUREIRO: SITONIA LUBENOW CARVALHO
ADVOGADO: KARIME HERINGER - OAB/PR 80.415 E OUTRO
Publicação, na forma da lei, e intimação do advogado acima relacionado, da sentença proferida nos autos em epígrafe, pela MM.ª Juíza
Eleitoral, Dra. Vivian Curvacho Faria de Andrade, conforme segue:
“PELO EXPOSTO, APROVO COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE
CORBÉLIA/PR, referente ao exercício de 2017, por entender que as falhas apontadas, ou seja, a não comprovação de apresentação do SPED
Contábil na modalidade Escrituração Contábil Digital, bem como a entrega intempestiva das contas, não comprometeram a regularidade das
contas, na forma do artigo 46, II da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se, através do Diário da Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquivem-se.
Corbélia, 03 de setembro de 2018.”
VIVIAN CURVACHO FARIA DE ANDRADE
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 46-19.2018.6.16.0126
ANO BASE: 2017
PARTIDO: PARTIDO PROGRESSISTA - PP DE IGUATU/PR
PRESIDENTE: FRANCISCO SANTOS GANDRA
TESOUREIRO: GUILHERME PANTANO JUNIOR
ADVOGADO: RUDI HERINGER - OAB/PR 12.954
Publicação, na forma da lei, e intimação do advogado acima relacionado, da sentença proferida nos autos em epígrafe, pela MM.ª Juíza
Eleitoral, Dra. Vivian Curvacho Faria de Andrade, conforme segue:
“PELO EXPOSTO, APROVO COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO PROGRESSISTA - PP DE IGUATU/PR, referente ao
exercício de 2017, por entender que as falhas apontadas, ou seja, a não comprovação de apresentação do SPED Contábil na modalidade
Escrituração Contábil Digital, bem como a entrega intempestiva das contas, não comprometeram a regularidade das contas, na forma do artigo
46, II da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se, através do Diário da Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquivem-se.
Corbélia, 03 de setembro de 2018.”
VIVIAN CURVACHO FARIA DE ANDRADE
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 53-11.2018.6.16.0126
ANO BASE: 2017
PARTIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB DE IGUATU/PR
PRESIDENTE: EDSON APARECIDO DA SILVA
TESOUREIRO: PALOMA OLIVEIRA SOFIENTINI
ADVOGADO: LEONARDO DOLFINI ALGUSTO - OAB/PR 28.799
Publicação, na forma da lei, e intimação do advogado acima relacionado, da sentença proferida nos autos em epígrafe, pela MM.ª Juíza
Eleitoral, Dra. Vivian Curvacho Faria de Andrade, conforme segue:
“PELO EXPOSTO, APROVO COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB DE IGUATU/PR,
referente ao exercício de 2017, por entender que as falhas apontadas, ou seja, a não comprovação de apresentação do SPED Contábil na
modalidade Escrituração Contábil Digital, bem como a entrega intempestiva das contas, não comprometeram a regularidade das contas, na
forma do artigo 46, II da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se, através do Diário da Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquivem-se.
Corbélia, 03 de setembro de 2018.”
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VIVIAN CURVACHO FARIA DE ANDRADE
Juíza Eleitoral

129ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO BASE 2017.
Protocolo n.°: 26.446/2018
Partido: PDT – Partido Democrático Trabalhista
Município: Santa Helena/PR
Advogada: Márcia Regina Bernardi OAB/PR 57.318
Autos n.º 41-85.2018.6.16.0129
Vistos, etc.
Trata-se de análise da Prestação de Contas Anual apresentada pela comissão executiva do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
do município de Santa Helena/ PR, referente ao exercício financeiro de 2017, na forma simplificada, mediante apresentação de Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos.
Conforme dispõe o relatório técnico de exame às fls. 27/29 a apresentação das contas pela direção partidária foi tempestiva.
A publicação do Edital n.° 28 foi realizada no DJE – Diário de Justiça Eletrônico e também no mural do Cartório Eleitoral, não tendo havido
qualquer impugnação no período, conforme se infere nos autos às fls. 25.
De acordo com o Parecer Técnico Conclusivo da prestação de contas constante às fls. 27/29 manifestou-se o analista judiciário pela aprovação
das contas.
O Ministério Público Eleitoral pronunciou-se no mesmo sentido, pela aprovação (fls. 31).
Sumariamente relatado. DECIDO.
À vista do constante nos autos, aliado ao Parecer Técnico Conclusivo da prestação de contas depreende-se que as contas do referido partido
foram entregues tempestivamente, atendendo as disposições contidas na Resolução 23.464/2015 do Tribunal Superior Eleitoral.
De acordo com a simplificação de procedimentos traçada pela Lei 13.165/2015, bem como o disposto no art. 28, § 3°, da Resolução nº
23.464/2015, os órgãos partidários que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro deverão apresentar à
Justiça Eleitoral uma Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no período.
Em conferência realizada pelo Cartório às fls. 26, verificou-se que não houve movimentação financeira na conta do partido, no período em
análise.
Conforme Parecer Técnico Conclusivo de prestação de contas, o partido político adotou o procedimento simplificado de prestação de contas,
nos termos do art. 28, § 3° da Resolução n.° 23.464/2015-TSE, não sendo verificadas irregularidades na documentação apresentada.
Pela prática de atuação nas prestações de contas desta 129ª ZE verifica-se a ausência de repasses financeiros dos órgãos partidários
nacionais e regionais aos diretórios municipais, razões pelas quais estes não devem ser submetidos a criteriosas exigências cabíveis àqueles
de âmbito regional e federal.
Portanto, após detida análise técnica, não restando caracterizadas falhas ou irregularidades, julgo APROVADAS as contas da agremiação
partidária supracitada, com fulcro no art. 46, inciso I, da Resolução n° 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Oportunamente, transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais de registros em livros e sistemas, arquive-se.
Santa Helena/PR, 04 de setembro de 2018.
JORGE ANASTÁCIO KOTZIAS NETO
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO BASE 2017.
Protocolo n.°: 26.449/2018
Partido: MDB – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Município: Santa Helena/PR
Advogada: Márcia Regina Bernardi OAB/PR 57.318
Autos n.º 44-40.2018.6.16.0129
Vistos, etc.
Trata-se de análise da Prestação de Contas Anual apresentada pela comissão executiva do partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO- MDB do município de Santa Helena/ PR, referente ao exercício financeiro de 2017, na forma simplificada, mediante
apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos.
Conforme dispõe o relatório técnico de exame às fls. 27/29 a apresentação das contas pela direção partidária foi tempestiva.
A publicação do Edital n.° 28 foi realizada no DJE – Diário de Justiça Eletrônico e também no mural do Cartório Eleitoral, não tendo havido
qualquer impugnação no período, conforme se infere nos autos às fls. 25.
De acordo com o Parecer Técnico Conclusivo da prestação de contas constante às fls. 27/29 manifestou-se o analista judiciário pela aprovação
das contas.
O Ministério Público Eleitoral pronunciou-se no mesmo sentido, pela aprovação (fls. 31).
Sumariamente relatado. DECIDO.
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À vista do constante nos autos, aliado ao Parecer Técnico Conclusivo da prestação de contas depreende-se que as contas do referido partido
foram entregues tempestivamente, atendendo as disposições contidas na Resolução 23.464/2015 do Tribunal Superior Eleitoral.
De acordo com a simplificação de procedimentos traçada pela Lei 13.165/2015, bem como o disposto no art. 28, § 3°, da Resolução
23.464/2015, os órgãos partidários que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro deverão apresentar à
Justiça Eleitoral uma Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no período.
Em conferência realizada pelo Cartório às fls. 26, verificou-se que não houve movimentação financeira na conta do partido, no período em
análise.
Conforme Parecer Técnico Conclusivo de prestação de contas, o partido político adotou o procedimento simplificado de prestação de contas,
nos termos do art. 28, § 3° da Resolução n.° 23.464/2015-TSE, não sendo verificadas irregularidades na documentação apresentada.
Pela prática de atuação nas prestações de contas desta 129ª ZE verifica-se a ausência de repasses financeiros dos órgãos partidários
nacionais e regionais aos diretórios municipais, razões pelas quais estes não devem ser submetidos a criteriosas exigências cabíveis àqueles
de âmbito regional e federal.
Portanto, após detida análise técnica, não restando caracterizadas falhas ou irregularidades, julgo APROVADAS as contas da agremiação
partidária supracitada, com fulcro no art. 46, inciso I, da Resolução n° 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Oportunamente, transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais de registros em livros e sistemas, arquive-se.
Santa Helena/PR, 04 de setembro de 2018.
JORGE ANASTÁCIO KOTZIAS NETO
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO BASE 2017.
Protocolo n.°: 25.445/2018
Partido: PPL – Partido Político
Município: Diamante d’ Oeste/PR
Advogado: Franklyn Emmanuel Pontes de Andrade OAB/PR 91.584
Autos n.º 39-18.2018.6.16.0129
Vistos, etc.
Trata-se de análise da Prestação de Contas Anual apresentada pela comissão executiva do PARTIDO POLÍTICO - PPL do município de
Diamante d’ Oeste/PR, referente ao exercício financeiro de 2017, na forma simplificada, mediante apresentação de Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos.
Conforme dispõe o relatório técnico de exame às fls. 28/30 a apresentação das contas pela direção partidária foi tempestiva.
A publicação do Edital n.° 28 foi realizada no DJE – Diário de Justiça Eletrônico e também no mural do Cartório Eleitoral, não tendo havido
qualquer impugnação no período, conforme se infere nos autos às fls. 26.
De acordo com o Parecer Técnico Conclusivo da prestação de contas constante às fls. 28/30 manifestou-se o analista judiciário pela aprovação
das contas.
O Ministério Público Eleitoral pronunciou-se no mesmo sentido, pela aprovação (fls. 32).
Sumariamente relatado. DECIDO.
À vista do constante nos autos, aliado ao Parecer Técnico Conclusivo da prestação de contas depreende-se que as contas do referido partido
foram entregues tempestivamente, atendendo as disposições contidas na Resolução 23.464/2015 do Tribunal Superior Eleitoral.
De acordo com a simplificação de procedimentos traçada pela Lei 13.165/2015, bem como o disposto no art. 28, § 3°, da Resolução
23.464/2015, os órgãos partidários que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro deverão apresentar à
Justiça Eleitoral uma Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no período.
Em conferência realizada pelo Cartório às fls. 27, verificou-se que não houve movimentação financeira na conta do partido, no período em
análise.
Conforme Parecer Técnico Conclusivo de prestação de contas, o partido político adotou o procedimento simplificado de prestação de contas,
nos termos do art. 28, § 3° da Resolução n.° 23.464/2015-TSE, não sendo verificadas irregularidades na documentação apresentada.
Pela prática de atuação nas prestações de contas desta 129ª ZE verifica-se a ausência de repasses financeiros dos órgãos partidários
nacionais e regionais aos diretórios municipais, razões pelas quais estes não devem ser submetidos a criteriosas exigências cabíveis àqueles
de âmbito regional e federal.
Portanto, após detida análise técnica, não restando caracterizadas falhas ou irregularidades, julgo APROVADAS as contas da agremiação
partidária supracitada, com fulcro no art. 46, inciso I, da Resolução n° 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Oportunamente, transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais de registros em livros e sistemas, arquive-se.
Santa Helena/PR, 04 de setembro de 2018.
JORGE ANASTÁCIO KOTZIAS NETO
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO BASE 2017.
Protocolo n.°: 26.448/2018
Partido: PPS – Partido Popular Socialista
Município: Santa Helena/PR
Advogada: Márcia Regina Bernardi OAB/PR 57.318
Autos n.º 43-55.2018.6.16.0129
Vistos, etc.
Trata-se de análise da Prestação de Contas Anual apresentada pela comissão executiva do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS do
município de Santa Helena/ PR, referente ao exercício financeiro de 2017, na forma simplificada, mediante apresentação de Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos.
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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Conforme dispõe o relatório técnico de exame às fls. 27/29 a apresentação das contas pela direção partidária foi tempestiva.
A publicação do Edital n.° 28 foi realizada no DJE – Diário de Justiça Eletrônico e também no mural do Cartório Eleitoral, não tendo havido
qualquer impugnação no período, conforme se infere nos autos às fls. 25.
De acordo com o Parecer Técnico Conclusivo da prestação de contas constante às fls. 27/29 manifestou-se o analista judiciário pela aprovação
das contas.
O Ministério Público Eleitoral pronunciou-se no mesmo sentido, pela aprovação (fls. 31).
Sumariamente relatado. DECIDO.
À vista do constante nos autos, aliado ao Parecer Técnico Conclusivo da prestação de contas depreende-se que as contas do referido partido
foram entregues tempestivamente, atendendo as disposições contidas na Resolução 23.464/2015 do Tribunal Superior Eleitoral.
De acordo com a simplificação de procedimentos traçada pela Lei 13.165/2015, bem como o disposto no art. 28, § 3°, da Resolução
23.464/2015, os órgãos partidários que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro deverão apresentar à
Justiça Eleitoral uma Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no período.
Em conferência realizada pelo Cartório às fls. 26, verificou-se que não houve movimentação financeira na conta do partido, no período em
análise.
Conforme Parecer Técnico Conclusivo de prestação de contas, o partido político adotou o procedimento simplificado de prestação de contas,
nos termos do art. 28, § 3° da Resolução n.° 23.464/2015-TSE, não sendo verificadas irregularidades na documentação apresentada.
Pela prática de atuação nas prestações de contas desta 129ª ZE verifica-se a ausência de repasses financeiros dos órgãos partidários
nacionais e regionais aos diretórios municipais, razões pelas quais estes não devem ser submetidos a criteriosas exigências cabíveis àqueles
de âmbito regional e federal.
Portanto, após detida análise técnica, não restando caracterizadas falhas ou irregularidades, julgo APROVADAS as contas da agremiação
partidária supracitada, com fulcro no art. 46, inciso I, da Resolução n° 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Oportunamente, transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais de registros em livros e sistemas, arquive-se.
Santa Helena/PR, 04 de setembro de 2018.
JORGE ANASTÁCIO KOTZIAS NETO
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO BASE 2017.
Protocolo n.°: 26.447/2018
Partido: PSB – Partido Socialista Brasileiro
Município: Santa Helena/PR
Advogada: Márcia Regina Bernardi OAB/PR 57.318
Autos n.º 42-70.2018.6.16.0129
Vistos, etc.
Trata-se de análise da Prestação de Contas Anual apresentada pela comissão executiva do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB do
município de Santa Helena/ PR, referente ao exercício financeiro de 2017, na forma simplificada, mediante apresentação de Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos.
Conforme dispõe o relatório técnico de exame às fls. 27/29 a apresentação das contas pela direção partidária foi tempestiva.
A publicação do Edital n.° 28 foi realizada no DJE – Diário de Justiça Eletrônico e também no mural do Cartório Eleitoral, não tendo havido
qualquer impugnação no período, conforme se infere nos autos às fls. 25.
De acordo com o Parecer Técnico Conclusivo da prestação de contas constante às fls. 27/29 manifestou-se o analista judiciário pela aprovação
das contas.
O Ministério Público Eleitoral pronunciou-se no mesmo sentido, pela aprovação (fls. 31).
Sumariamente relatado. DECIDO.
À vista do constante nos autos, aliado ao Parecer Técnico Conclusivo da prestação de contas depreende-se que as contas do referido partido
foram entregues tempestivamente, atendendo as disposições contidas na Resolução 23.464/2015 do Tribunal Superior Eleitoral.
De acordo com a simplificação de procedimentos traçada pela Lei 13.165/2015, bem como o disposto no art. 28, § 3°, da Resolução
23.464/2015, os órgãos partidários que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro deverão apresentar à
Justiça Eleitoral uma Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no período.
Em conferência realizada pelo Cartório às fls. 26, verificou-se que não houve movimentação financeira na conta do partido, no período em
análise.
Conforme Parecer Técnico Conclusivo de prestação de contas, o partido político adotou o procedimento simplificado de prestação de contas,
nos termos do art. 28, § 3° da Resolução n.° 23.464/2015-TSE, não sendo verificadas irregularidades na documentação apresentada.
Pela prática de atuação nas prestações de contas desta 129ª ZE verifica-se a ausência de repasses financeiros dos órgãos partidários
nacionais e regionais aos diretórios municipais, razões pelas quais estes não devem ser submetidos a criteriosas exigências cabíveis àqueles
de âmbito regional e federal.
Portanto, após detida análise técnica, não restando caracterizadas falhas ou irregularidades, julgo APROVADAS as contas da agremiação
partidária supracitada, com fulcro no art. 46, inciso I, da Resolução n° 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Oportunamente, transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais de registros em livros e sistemas, arquive-se.
Santa Helena/PR, 04 de setembro de 2018.
JORGE ANASTÁCIO KOTZIAS NETO
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO BASE 2017.
Protocolo n.°: 23.571/2018
Partido: PSC – Partido Social Cristão
Município: Diamante d’ Oeste/PR
Advogado: Franklyn Emmanuel Pontes de Andrade OAB/PR 91.584

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 n.º 35-78.2018.6.16.0129
Vistos, etc.
Trata-se de análise da Prestação de Contas Anual apresentada pela comissão executiva do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC do município
de Diamante d’ Oeste/PR, referente ao exercício financeiro de 2017, na forma simplificada, mediante apresentação de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos.
Conforme dispõe o relatório técnico de exame às fls. 25/27 a apresentação das contas pela direção partidária foi tempestiva.
A publicação do Edital n.° 28 foi realizada no DJE – Diário de Justiça Eletrônico e também no mural do Cartório Eleitoral, não tendo havido
qualquer impugnação no período, conforme se infere nos autos às fls. 23.
De acordo com o Parecer Técnico Conclusivo da prestação de contas constante às fls. 25/27 manifestou-se o analista judiciário pela aprovação
das contas.
O Ministério Público Eleitoral pronunciou-se no mesmo sentido, pela aprovação (fls. 29).
Sumariamente relatado. DECIDO.
À vista do constante nos autos, aliado ao Parecer Técnico Conclusivo da prestação de contas depreende-se que as contas do referido partido
foram entregues tempestivamente, atendendo as disposições contidas na Resolução 23.464/2015 do Tribunal Superior Eleitoral.
De acordo com a simplificação de procedimentos traçada pela Lei 13.165/2015, bem como o disposto no art. 28, § 3°, da Resolução
23.464/2015, os órgãos partidários que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro deverão apresentar à
Justiça Eleitoral uma Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no período.
Em conferência realizada pelo Cartório às fls. 24, verificou-se que não houve movimentação financeira na conta do partido, no período em
análise.
Conforme Parecer Técnico Conclusivo de prestação de contas, o partido político adotou o procedimento simplificado de prestação de contas,
nos termos do art. 28, § 3° da Resolução n.° 23.464/2015-TSE, não sendo verificadas irregularidades na documentação apresentada.
Pela prática de atuação nas prestações de contas desta 129ª ZE verifica-se a ausência de repasses financeiros dos órgãos partidários
nacionais e regionais aos diretórios municipais, razões pelas quais estes não devem ser submetidos a criteriosas exigências cabíveis àqueles
de âmbito regional e federal.
Portanto, após detida análise técnica, não restando caracterizadas falhas ou irregularidades, julgo APROVADAS as contas da agremiação
partidária supracitada, com fulcro no art. 46, inciso I, da Resolução n° 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Oportunamente, transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais de registros em livros e sistemas, arquive-se.
Santa Helena/PR, 04 de setembro de 2018.
JORGE ANASTÁCIO KOTZIAS NETO
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO BASE 2017.
Protocolo n.°: 26.445/2018
Partido: PSC – Partido Social Cristão
Município: Santa Helena/PR
Advogada: Márcia Regina Bernardi OAB/PR 57.318
Autos n.º 40-03.2018.6.16.0129
Vistos, etc.
Trata-se de análise da Prestação de Contas Anual apresentada pela comissão executiva do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC do município
de Santa Helena/ PR, referente ao exercício financeiro de 2017, na forma simplificada, mediante apresentação de Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos.
Conforme dispõe o relatório técnico de exame às fls. 25/27 a apresentação das contas pela direção partidária foi tempestiva.
A publicação do Edital n.° 28 foi realizada no DJE – Diário de Justiça Eletrônico e também no mural do Cartório Eleitoral, não tendo havido
qualquer impugnação no período, conforme se infere nos autos às fls. 23.
De acordo com o Parecer Técnico Conclusivo da prestação de contas constante às fls. 25/27 manifestou-se o analista judiciário pela aprovação
das contas.
O Ministério Público Eleitoral pronunciou-se no mesmo sentido, pela aprovação (fls. 29).
Sumariamente relatado. DECIDO.
À vista do constante nos autos, aliado ao Parecer Técnico Conclusivo da prestação de contas depreende-se que as contas do referido partido
foram entregues tempestivamente, atendendo as disposições contidas na Resolução 23.464/2015 do Tribunal Superior Eleitoral.
De acordo com a simplificação de procedimentos traçada pela Lei 13.165/2015, bem como o disposto no art. 28, § 3°, da Resolução
23.464/2015, os órgãos partidários que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro deverão apresentar à
Justiça Eleitoral uma Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no período.
Em conferência realizada pelo Cartório às fls. 24, verificou-se que não houve movimentação financeira na conta do partido, no período em
análise.
Conforme Parecer Técnico Conclusivo de prestação de contas, o partido político adotou o procedimento simplificado de prestação de contas,
nos termos do art. 28, § 3° da Resolução n.° 23.464/2015-TSE, não sendo verificadas irregularidades na documentação apresentada.
Pela prática de atuação nas prestações de contas desta 129ª ZE verifica-se a ausência de repasses financeiros dos órgãos partidários
nacionais e regionais aos diretórios municipais, razões pelas quais estes não devem ser submetidos a criteriosas exigências cabíveis àqueles
de âmbito regional e federal.
Portanto, após detida análise técnica, não restando caracterizadas falhas ou irregularidades, julgo APROVADAS as contas da agremiação
partidária supracitada, com fulcro no art. 46, inciso I, da Resolução n° 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Oportunamente, transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais de registros em livros e sistemas, arquive-se.
Santa Helena/PR, 04 de setembro de 2018.
JORGE ANASTÁCIO KOTZIAS NETO
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

Ano X - Número 176

Curitiba, quarta-feira, 12 de setembro de 2018

Página 36

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO ANO BASE 2017.
Protocolo n.°: 14.626/2018
Partido: PSDB – Partido da Social Democracia
Município: Santa Helena/PR
Advogada: Sandra Jussara Richter OAB/PR 27.975
Autos n.º 25-34.2018.6.16.0129
Vistos, etc.
Trata-se de análise das contas apresentadas pela Comissão Provisória do Partido Progressista, abrangendo a arrecadação e aplicação dos
recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados no ano de 2017, regulamentada pela Resolução n.º 23.464/2015
do TSE.
A Comissão Provisória do PSDB de Santa Helena/PR apresentou tempestivamente as contas referente ao exercício do ano de 2017.
Após juntada de documentos, seguiu-se à análise, sendo apresentado o Parecer Técnico Conclusivo da Prestação de Contas às fls. 69/71,
manifestando-se o técnico judiciário pela aprovação das mesmas.
O Ministério Público Eleitoral pronunciou-se no mesmo sentido, pela aprovação das contas, à fls. 73 dos autos.
Sumariamente relatado. DECIDO.
À vista do que consta nos autos, aliado ao Relatório Conclusivo da Prestação de Contas, depreende-se que as contas do referido partido são
tempestivas, e apresentam movimentação financeira, sendo esta zerada na data de 05/06/2017 e não apresentando movimentações
posteriores, conforme exposto à fls. 14.
Pela prática de autuação das prestações de contas nesta 129ª ZE, verifica-se a ausência de repasses financeiros dos órgão partidários
nacionais e regionais aos diretórios municipais, razões pelas quais estes não devem ser submetidos as criteriosas exigências cabíveis àqueles
de âmbito regional e federal.
Conforme Parecer Técnico Conclusivo de Prestação de Contas, as peças obrigatórias para o correto procedimento das prestações de contas
foram apresentadas nos termos da Resolução TSE 23.464/2015, não sendo constatadas irregularidades na documentação.
Portanto, após detida análise técnica, não restando caracterizadas falhas ou irregularidades, julgo APROVADAS as contas da agremiação
partidária supracitada, com fulcro na Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Oportunamente transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais de registros em livros e sistemas, arquive-se.
Santa Helena, 04 de setembro de 2018.
JORGE ANASTÁCIO KOTZIAS NETO
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO ANO BASE 2017.
Protocolo n.°: 14.625/2018
Partido: PP – Partido Progressista
Município: Santa Helena/PR
Advogada: Sandra Jussara Richter OAB/PR 27.975
Autos n.º 24-49.2018.6.16.0129
Vistos, etc.
Trata-se de análise das contas apresentadas pela Comissão Provisória do Partido Progressista, abrangendo a arrecadação e aplicação dos
recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados no ano de 2017, regulamentada pela Resolução n.º 23.464/2015
do TSE.
A Comissão Provisória do PP de Santa Helena apresentou tempestivamente as contas referente ao exercício do ano de 2017.
Após juntada de documentos, seguiu-se à análise, sendo apresentado o Parecer Técnico Conclusivo da Prestação de Contas às fls. 66/68,
manifestando-se o técnico judiciário pela aprovação das mesmas.
O Ministério Público Eleitoral pronunciou-se no mesmo sentido, pela aprovação das contas, à fls. 70 dos autos.
Sumariamente relatado. DECIDO.
À vista do que consta nos autos, aliado ao Relatório Conclusivo da Prestação de Contas, depreende-se que as contas do referido partido são
tempestivas, e apresentam movimentação financeira, sendo esta zerada na data de 05/05/2017 e não apresentando movimentações
posteriores, conforme exposto à fls. 14.
Pela prática de autuação das prestações de contas nesta 129ª ZE, verifica-se a ausência de repasses financeiros dos órgão partidários
nacionais e regionais aos diretórios municipais, razões pelas quais estes não devem ser submetidos as criteriosas exigências cabíveis àqueles
de âmbito regional e federal.
Conforme Parecer Técnico Conclusivo de Prestação de Contas, as peças obrigatórias para o correto procedimento das prestações de contas
foram apresentadas nos termos da Resolução TSE 23.464/2015, não sendo constatadas irregularidades na documentação.
Portanto, após detida análise técnica, não restando caracterizadas falhas ou irregularidades, julgo APROVADAS as contas da agremiação
partidária supracitada, com fulcro na Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Oportunamente transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais de registros em livros e sistemas, arquive-se.
Santa Helena, 04 de setembro de 2018.
JORGE ANASTÁCIO KOTZIAS NETO
Juiz Eleitoral

139ª Zona 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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Atos do juiz eleitoral

Publicação de Decisões
Publicação, na forma da lei, da r. decisão, proferida pelo Exma. Dra. Luciana Virmond Cesar, Juíza Eleitoral, dos autos abaixo discriminados:

Carta de Ordem nº 42-40.2018.6.16.0139
Assunto: Petição PJE nº 0600679-68.2018.6.16.0139
Requerente: Emerson Plovas Bueno
Advogado: Iéri do Amaral Schroeder – OAB/PR nº 21900
Advogado: Clóvis Augusto Veiga da Costa – OAB/PR nº 21437
Requerido: Comissão Provisória do PSC de Carambeí
Advogado: Rafael Derkach – OAB/PR nº 85886
Carta de Ordem nº 42-40.2018
Considerando o atestado juntado às fls. 80, defiro o adiamento pleiteado pela parte requerente, e designo audiência para o dia 13/09/18, às
14h30m, para oitiva das testemunhas Antonio Joel Cosa e Elisangela Pedroso, indicadas pelo Requerente da Petição objeto da presente Carta
de Ordem.
Intime-se o Requerente da Petição, bem como o Partido Político Requerido, por seus procuradores, via DJE, ficando ciente o Requerente que
as testemunhas deverão ser conduzidas à audiência pelo mesmo, na forma do art. 7º da Resolução TSE nº 22.610/2007, nos termos do r.
despacho ID 43063.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se, via e-mail, o E.TRE/PR.
Diligências necessárias.
Ponta Grossa, 10 de setembro de 2018.
Luciana Virmond Cesar
Juíza Eleitoral - 139ª Z.E.

149ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Prestação de Contas Exercício 2017
INTIMAÇÃO, na forma da lei, da decisão no(s) autos(s) abaixo discriminado:
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 51-69.2018.6.16.0149
PARTIDO POLITICO: PARTIDO DA REPUBLICA
PRESIDENTE: JOSE CARLOS ORMELEZI
TESOUREIRO: APARECIDO ORMELEZI
ADVOGADO(S): ANDREA RODRIGUES SOARES LEIBANTE, OAB/PR N. 28.862.
Decido.
O Requerente apresentou a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2017, na modalidade simplificada de declaração de
ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Essa forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se levantada
dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o fim da
aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, à falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico, decurso do
prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos e sistemas da Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, à ausência de movimentação financeira, referente ao exercício respectivo, nada
constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento das contas
como prestadas e aprovadas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas em análise, referente ao exercício financeiro de 2017, com fulcro no art. 37, da Lei
nº 9.096/95 e art. 45, inciso VIII, “a”, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
P.R.I.
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 arquivem-se.
Cianorte-PR, 28 de agosto de 2018.
Marilia Mitie Yoshida
Juíza 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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PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 48-17.2018.6.16.0149
PARTIDO POLITICO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
PRESIDENTE: MARIO GOLIA JUNIOR
TESOUREIRO: MONICA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(S): ANDREA RODRIGUES SOARES LEIBANTE, OAB/PR N. 28.862.
Decido.
O Requerente apresentou a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2017, na modalidade simplificada de declaração de
ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Essa forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se levantada
dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o fim da
aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, à falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico, decurso do
prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos e sistemas da Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, à ausência de movimentação financeira, referente ao exercício respectivo, nada
constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento das contas
como prestadas e aprovadas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas em análise, referente ao exercício financeiro de 2017, com fulcro no art. 37, da Lei
nº 9.096/95 e art. 45, inciso VIII, “a”, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
P.R.I.
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 arquivem-se.
Cianorte-PR, 28 de agosto de 2018.
Marilia Mitie Yoshida
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 49-02.2018.6.16.0149
PARTIDO POLITICO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
PRESIDENTE: ANTONIO CARLOS DINATO
TESOUREIRO: TELMA CRISTINA VARGAS
ADVOGADO(S): ANDREA RODRIGUES SOARES LEIBANTE, OAB/PR N. 28.862.
Decido.
O Requerente apresentou a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2017, na modalidade simplificada de declaração de
ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Essa forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se levantada
dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o fim da
aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, à falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico, decurso do
prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos e sistemas da Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, à ausência de movimentação financeira, referente ao exercício respectivo, nada
constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento das contas
como prestadas e aprovadas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas em análise, referente ao exercício financeiro de 2017, com fulcro no art. 37, da Lei
nº 9.096/95 e art. 45, inciso VIII, “a”, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
P.R.I.
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 arquivem-se.
Cianorte-PR, 28 de agosto de 2018.
Marilia Mitie Yoshida
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 53-39.2018.6.16.0149
PARTIDO POLITICO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
PRESIDENTE: MARIA APARECIDA FONESI PINTO
TESOUREIRO: VALDECI GALDINO
ADVOGADO(S): ANDREA RODRIGUES SOARES LEIBANTE, OAB/PR N. 28.862.
Decido.
O Requerente apresentou a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2017, na modalidade simplificada de declaração de
ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
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Essa forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se levantada
dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o fim da
aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, à falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico, decurso do
prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos e sistemas da Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, à ausência de movimentação financeira, referente ao exercício respectivo, nada
constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento das contas
como prestadas e aprovadas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas em análise, referente ao exercício financeiro de 2017, com fulcro no art. 37, da Lei
nº 9.096/95 e art. 45, inciso VIII, “a”, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
P.R.I.
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 arquivem-se.
Cianorte-PR, 28 de agosto de 2018.
Marilia Mitie Yoshida
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 50-84.2018.6.16.0149
PARTIDO POLITICO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
PRESIDENTE: ELISON CARLOS ORMELESE
TESOUREIRO: JAILTON FERREIRA BONFIM
ADVOGADO(S): ANDREA RODRIGUES SOARES LEIBANTE, OAB/PR N. 28.862.
Decido.
O Requerente apresentou a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2017, na modalidade simplificada de declaração de
ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Essa forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se levantada
dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o fim da
aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, à falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico, decurso do
prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos e sistemas da Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, à ausência de movimentação financeira, referente ao exercício respectivo, nada
constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento das contas
como prestadas e aprovadas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas em análise, referente ao exercício financeiro de 2017, com fulcro no art. 37, da Lei
nº 9.096/95 e art. 45, inciso VIII, “a”, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
P.R.I.
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 arquivem-se.
Cianorte-PR, 28 de agosto de 2018.
Marilia Mitie Yoshida
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 54-24.2018.6.16.0149
PARTIDO POLITICO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
PRESIDENTE: AGNALDO TREVISAN
TESOUREIRO: SOLANGE APARECIDA TREVISAN FORLANI
ADVOGADO(S): ANDREA RODRIGUES SOARES LEIBANTE, OAB/PR N. 28.862.
Decido.
O Requerente apresentou a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2017, na modalidade simplificada de declaração de
ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Essa forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se levantada
dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o fim da
aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, à falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico, decurso do
prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos e sistemas da Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, à ausência de movimentação financeira, referente ao exercício respectivo, nada
constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento das contas
como prestadas e aprovadas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas em análise, referente ao exercício financeiro de 2017, com fulcro no art. 37, da Lei
nº 9.096/95 e art. 45, inciso VIII, “a”, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
P.R.I.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
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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 arquivem-se.
Cianorte-PR, 28 de agosto de 2018.
Marilia Mitie Yoshida
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 64-68.2018.6.16.0149
PARTIDO POLITICO: PARTIDO PROGRESSISTA
PRESIDENTE: PAULO AUGUSTO GOYA
TESOUREIRO: ELIZABETE STTOCO MANZOTTI
ADVOGADO(S): CARLOS EDUARDO FOGANHOLO, OAB/PR N. 60723
Decido.
O Requerente apresentou a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2017, na modalidade simplificada de declaração de
ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Essa forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se levantada
dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o fim da
aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, à falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico, decurso do
prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos e sistemas da Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, à ausência de movimentação financeira, referente ao exercício respectivo, nada
constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento das contas
como prestadas e aprovadas com ressalvas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS COM RESSALVAS as contas em análise, referente ao exercício financeiro de 2017, com
fulcro no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e art. 46, inciso II, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
P.R.I.
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 arquivem-se.
Cianorte – PR, 29 de agosto de 2018.
Marilia Mitie Yoshida
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 63-83.2018.6.16.0149
PARTIDO POLITICO: PARTIDO SOLIDARIEDADE
PRESIDENTE: CARLOS EDUARDO FOGANHOLO
TESOUREIRO: MILTON MUNIZ NETO
ADVOGADO(S): CARLOS EDUARDO FOGANHOLO, OAB/PR N. 60723
Decido.
O Requerente apresentou a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2017, na modalidade simplificada de declaração de
ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Essa forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se levantada
dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o fim da
aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, à falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico, decurso do
prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos e sistemas da Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, à ausência de movimentação financeira, referente ao exercício respectivo, nada
constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento das contas
como prestadas e aprovadas com ressalvas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS COM RESSALVAS as contas em análise, referente ao exercício financeiro de 2017, com
fulcro no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e art. 46, inciso II, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
P.R.I.
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 arquivem-se.
Cianorte – PR, 29 de agosto de 2018.
Marilia Mitie Yoshida
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 66-38.2018.6.16.0149
PARTIDO POLITICO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
PRESIDENTE: JHONATAN UEWERTON SOUZA
TESOUREIRO: NATAL FURLAN
ADVOGADO(S): ANDREA RODRIGUES SOARES LEIBANTE, OAB/PR N. 28.862.
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 176

Curitiba, quarta-feira, 12 de setembro de 2018

Página 41

Decido.
O Requerente apresentou a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2017, na modalidade simplificada de declaração de
ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Essa forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se levantada
dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o fim da
aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, à falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico, decurso do
prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos e sistemas da Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, à ausência de movimentação financeira, referente ao exercício respectivo, nada
constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento das contas
como prestadas e aprovadas com ressalvas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS COM RESSALVAS as contas em análise, referente ao exercício financeiro de 2017, com
fulcro no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e art. 46, inciso II, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
P.R.I.
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 arquivem-se.
Cianorte – PR, 29 de agosto de 2018.
Marilia Mitie Yoshida
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 61-16.2018.6.16.0149
PARTIDO POLITICO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
PRESIDENTE: ROSANGELA MARINATO HERNANDES
TESOUREIRO: RUTH MARA TOZZI
ADVOGADO(S): ANDREA RODRIGUES SOARES LEIBANTE, OAB/PR N. 28.862.
Decido.
O Requerente apresentou a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2017, na modalidade simplificada de declaração de
ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Essa forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se levantada
dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o fim da
aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, à falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico, decurso do
prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos e sistemas da Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, à ausência de movimentação financeira, referente ao exercício respectivo, nada
constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento das contas
como prestadas e aprovadas com ressalvas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS COM RESSALVAS as contas em análise, referente ao exercício financeiro de 2017, com
fulcro no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e art. 46, inciso II, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
P.R.I.
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 arquivem-se.
Cianorte – PR, 30 de agosto de 2018.
Marilia Mitie Yoshida
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 62-98.2018.6.16.0149
PARTIDO POLITICO: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL
PRESIDENTE: ROBSON MINSAO DO NASCIMENTO
TESOUREIRO: JOAO JUSTI
ADVOGADO(S): ANDREA RODRIGUES SOARES LEIBANTE, OAB/PR N. 28.862.
Decido.
O Requerente apresentou a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2017, na modalidade simplificada de declaração de
ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Essa forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se levantada
dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o fim da
aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, à falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico, decurso do
prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos e sistemas da Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, à ausência de movimentação financeira, referente ao exercício respectivo, nada
constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
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Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento das contas
como prestadas e aprovadas com ressalvas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS COM RESSALVAS as contas em análise, referente ao exercício financeiro de 2017, com
fulcro no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e art. 46, inciso II, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
P.R.I.
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 arquivem-se.
Cianorte – PR, 30 de agosto de 2018.
Marilia Mitie Yoshida
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 71-60.2018.6.16.0149
PARTIDO POLITICO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
PRESIDENTE: MOACIR LUIZ PEREIRA VALENTINI
TESOUREIRO: CHISLAINE KEILE FERNANDES RUIZ LACERDA
ADVOGADO(S): EDNEI SABINO DA COSTA, OAB/PR N. 44460.
Decido.
O Requerente apresentou a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2017, na modalidade simplificada de declaração de
ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Essa forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se levantada
dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o fim da
aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, à falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico, decurso do
prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos e sistemas da Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, à ausência de movimentação financeira, referente ao exercício respectivo, nada
constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento das contas
como prestadas e aprovadas com ressalvas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS COM RESSALVAS as contas em análise, referente ao exercício financeiro de 2017, com
fulcro no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e art. 46, inciso II, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
P.R.I.
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 arquivem-se.
Cianorte – PR, 30 de agosto de 2018.
Marilia Mitie Yoshida
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 70-75.2018.6.16.0149
PARTIDO POLITICO: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
PRESIDENTE: ELIANE ROSE MONTEIRO VALENTINI
TESOUREIRO: SELMA REGINA FANHANI APOLINARIO
ADVOGADO(S): EDNEI SABINO DA COSTA, OAB/PR N. 44460.
Decido.
O Requerente apresentou a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2017, na modalidade simplificada de declaração de
ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Essa forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se levantada
dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o fim da
aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, à falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico, decurso do
prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos e sistemas da Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, à ausência de movimentação financeira, referente ao exercício respectivo, nada
constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento das contas
como prestadas e aprovadas com ressalvas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS COM RESSALVAS as contas em análise, referente ao exercício financeiro de 2017, com
fulcro no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e art. 46, inciso II, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
P.R.I.
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 arquivem-se.
Cianorte – PR, 30 de agosto de 2018.
Marilia Mitie Yoshida
Juíza 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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PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 43-92.2018.6.16.0149
PARTIDO POLITICO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
PRESIDENTE: MARCOS MARCATTO
TESOUREIRO: JOAO VIEIRA DE MATTOS NETO
ADVOGADO(S): EDNEI SABINO DA COSTA, OAB/PR N. 44460.
Decido.
O Requerente apresentou a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2017, na modalidade simplificada de declaração de
ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Essa forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se levantada
dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o fim da
aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, à falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico, decurso do
prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos e sistemas da Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, à ausência de movimentação financeira, referente ao exercício respectivo, nada
constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento das contas
como prestadas e aprovadas com ressalvas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS COM RESSALVAS as contas em análise, referente ao exercício financeiro de 2017, com
fulcro no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e art. 46, inciso II, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
P.R.I.
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 arquivem-se.
Cianorte – PR, 30 de agosto de 2018.
Marilia Mitie Yoshida
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 42-10.2018.6.16.0149
PARTIDO POLITICO: PARTIDO DA REPUBLICA
PRESIDENTE: MARINETE DA SILVA BATISTA MATTOS
TESOUREIRO: ALBERLI VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO(S): EDNEI SABINO DA COSTA, OAB/PR N. 44460.
Decido.
O Requerente apresentou a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2017, na modalidade simplificada de declaração de
ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Essa forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se levantada
dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o fim da
aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, à falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico, decurso do
prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos e sistemas da Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, à ausência de movimentação financeira, referente ao exercício respectivo, nada
constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento das contas
como prestadas e aprovadas com ressalvas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS COM RESSALVAS as contas em análise, referente ao exercício financeiro de 2017, com
fulcro no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e art. 46, inciso II, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
P.R.I.
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 arquivem-se.
Cianorte – PR, 30 de agosto de 2018.
Marilia Mitie Yoshida
Juíza Eleitoral

165ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

PC 27-90.2018.6.16.0165 - Sentença - Contas Aprovadas com Ressalvas
Natureza do processo: Prestação de Contas (Anual)
Número dos autos: 27-90.2018.6.16.0165
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 Político: Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) em Capitão Leônidas Marques/Paraná
Interessados: Valmir Antunes, Emilio de Oliveira, Julio Larios Rosseto e Gilmar Afonso Estival
Advogadas: Emanuele Camila Nunes Roman (OAB/PR 72.988) e outra
“(...)
ISSO POSTO, julgo APROVADAS COM RESSALVAS AS CONTAS APRESENTADAS, nos termos do art. 46, inciso II da RES. TSE
23.464/15, considerando a apresentação intempestiva da prestação de contas.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.”
Capitão Leônidas Marques, 28 de agosto de 2018.
Leonardo Grillo Menegon
Juiz Eleitoral

203ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

RELAÇÃO 29/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 27-73.2018.6.16.0203
NOTIFICADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO-PSB
INTERESSADOS: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE GOIOXIM, SIRINEU FERREIRA DE SOUZA e; MARIA DO BELEM SOUZA;
ADVOGADO: EDITE SIMI ESTECHE (OAB/PR 42.176)
SENTENÇA
Intimação, na forma da lei, do partido, através de seu advogado, sobre o conteúdo da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Eleitoral nos autos
acima mencionados:
Trata-se de prestação de contas.
Após regular trâmite, aportou parecer técnico favorável à aprovação das contas anual do partido (fl. 22).
O Ministério Público se manifestou pela aprovação das contas (fl. 25).
É o relatório.
DECIDO.
A prestação de contas anual dos partidos políticos está disciplinada no art. 32 da Lei n° 9.096/1995, que estabelece a data limite de 30 de
abril do ano seguinte para a apresentação do balanço contábil do exercício findo.
Ademais, o art. 37 da Lei n° 9.096/1995 é claro ao sancionar os partidos políticos omissos na prestação de contas anual com a suspensão
do repasse das contas do fundo partidário, sujeitando os responsáveis às penas da lei.
No mesmo sentido, dispõe o art. 28 da Resolução n° 23.546/2017- TSE:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deverá apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente, até 30
de abril do ano subsequente, dirigindo-as ao:
I - Juízo Eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;(...)
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração
prestada; III entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e IV - processada na forma do
disposto nos art. 45 e seguintes.
O parecer técnico foi pela aprovação das contas, uma vez que cumpridas todas as disposições constantes na Resolução n° 23.546/2017,
especialmente as do artigo 45.
Ante o exposto, JULGO APROVADAS as contas Partido Socialista Brasileiro do Município de Goioxim/PR, do exercício financeiro 2017, nos
termos do art. 45, VIII, “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Após o trânsito em julgado da decisão, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cantagalo, 27 de agosto de 2018.
RODRIGO DE LIMA MOSIMANN
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 29-43.2018.6.16.0203
NOTIFICADO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-PMDB
INTERESSADOS: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DE GOIOXIM/PR, DUARTE FERREIRA DE RAMOS e;
TACIANO DE LIMA;
ADVOGADO: BRUNO LUIS DE OLIVEIRA BONA (OAB/PR 89.141)
Intimação, na forma da lei, do partido, através de seu advogado, sobre o conteúdo da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Eleitoral nos autos
acima mencionados:
SENTENÇA
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Intimação, na forma da lei, do partido, através de seu advogado, sobre o conteúdo da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Eleitoral nos autos
acima mencionados:
Trata-se de prestação de contas.
Após regular trâmite, aportou parecer técnico favorável à aprovação das contas anual do partido (fl. 22).
O Ministério Público se manifestou pela aprovação das contas (fl. 25).
É o relatório.
DECIDO.
A prestação de contas anual dos partidos políticos está disciplinada no art. 32 da Lei n° 9.096/1995, que estabelece a data limite de 30 de
abril do ano seguinte para a apresentação do balanço contábil do exercício findo.
Ademais, o art. 37 da Lei n° 9.096/1995 é claro ao sancionar os partidos políticos omissos na prestação de contas anual com a suspensão
do repasse das contas do fundo partidário, sujeitando os responsáveis às penas da lei.
No mesmo sentido, dispõe o art. 28 da Resolução n° 23.546/2017- TSE:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deverá apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente, até 30
de abril do ano subsequente, dirigindo-as ao:
I - Juízo Eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal; (...)
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração
prestada; III entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e IV - processada na forma do
disposto nos art. 45 e seguintes.
O parecer técnico foi pela aprovação das contas, uma vez que cumpridas todas as disposições constantes na Resolução n° 23.546/2017,
especialmente as do artigo 45.
Ante o exposto, JULGO APROVADAS as contas do Partido do Movimento Democrático Brasileiro do Município de Goioxim/PR, do exercício
financeiro 2017, nos termos do art. 45, VIII, “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Após o trânsito em julgado da decisão, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cantagalo, 27 de agosto de 2018.
RODRIGO DE LIMA MOSIMANN
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 14-74.2018.6.16.0203
NOTIFICADO: PARTIDO DEMOCRATAS – DEM
INTERESSADOS: PARTIDO DEMOCRATAS DE GOIOXIM/PR, EVERALDO GUTERVIL e; LUIZ RAVANELO NETTO;
ADVOGADO: EDITE SIMI ESTECHE (OAB/PR 42.176)
SENTENÇA
Intimação, na forma da lei, do partido, através de seu advogado, sobre o conteúdo da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Eleitoral nos autos
acima mencionados:
Trata-se de prestação de contas.
Após regular trâmite, aportou parecer técnico favorável à aprovação das contas anual do partido (fl. 21).
O Ministério Público se manifestou pela aprovação das contas (fl. 24).
É o relatório.
DECIDO.
A prestação de contas anual dos partidos políticos está disciplinada no art. 32 da Lei n° 9.096/1995, que estabelece a data limite de 30 de
abril do ano seguinte para a apresentação do balanço contábil do exercício findo.
Ademais, o art. 37 da Lei n° 9.096/1995 é claro ao sancionar os partidos políticos omissos na prestação de contas anual com a suspensão
do repasse das contas do fundo partidário, sujeitando os responsáveis às penas da lei.
No mesmo sentido, dispõe o art. 28 da Resolução n° 23.546/2017- TSE:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deverá apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente, até 30
de abril do ano subsequente, dirigindo-as ao:
I - Juízo Eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;(...)
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração
prestada; III entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e IV - processada na forma do
disposto nos art. 45 e seguintes.
O parecer técnico foi pela aprovação das contas, uma vez que cumpridas todas as disposições constantes na Resolução n° 23.546/2017,
especialmente as do artigo 45.
Ante o exposto, JULGO APROVADAS as contas do Partido Democratas, do Município de Goioxim/PR, do exercício financeiro 2017, nos
termos do art. 45, VIII, “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Após o trânsito em julgado da decisão, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cantagalo, 24 de agosto de 2018.
RODRIGO DE LIMA MOSIMANN
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 13-89.2018.6.16.0203
NOTIFICADO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
INTERESSADOS: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO DE GOIOXIM/PR, EDER DOS SANTOS e; DICLEIA TEREZINHA ROCHA;
ADVOGADO: EDITE SIMI ESTECHE (OAB/PR 42.176)
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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SENTENÇA
Intimação, na forma da lei, do partido, através de seu advogado, sobre o conteúdo da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Eleitoral nos autos
acima mencionados:
Trata-se de prestação de contas.
Após regular trâmite, aportou parecer técnico favorável a aprovação das contas anual do partido (fl. 22).
O Ministério Público se manifestou pela aprovação das contas (fl. 25).
É o relatório.
DECIDO.
A prestação de contas anual dos partidos políticos está disciplinada no art. 32 da Lei n° 9.096/1995, que estabelece a data limite de 30 de
abril do ano seguinte para a apresentação do balanço contábil do exercício findo.
Ademais, o art. 37 da Lei n° 9.096/1995 é claro ao sancionar os partidos políticos omissos na prestação de contas anual com a suspensão
do repasse das contas do fundo partidário, sujeitando os responsáveis às penas da lei.
No mesmo sentido, dispõe o art. 28 da Resolução n° 23.546/2017- TSE:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deverá apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente, até 30
de abril do ano subsequente, dirigindo-as ao:
I - Juízo Eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;(...)
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração
prestada; III entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e IV - processada na forma do
disposto nos art. 45 e seguintes.
O parecer técnico foi pela aprovação das contas, uma vez que cumpridas todas as disposições constantes na Resolução n° 23.546/2017,
especialmente as do artigo 45.
Ante o exposto, JULGO APROVADAS as contas do Partido Social Cristão, do Município de Goioxim/PR, do exercício financeiro 2017, nos
termos do art. 45, VIII, “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Após o trânsito em julgado da decisão, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cantagalo, 27 de agosto de 2018.
RODRIGO DE LIMA MOSIMANN
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10-37.2018.6.16.0203
NOTIFICADO: PARTIDO PROGRESSISTA - PP
INTERESSADOS: PARTIDO PROGRESSISTA DE GOIOXIM/PR, ELSON LUIZ GUTERVIL e; ANDREIA DE FATIMA GUTERVIL;
ADVOGADO: EDITE SIMI ESTECHE (OAB/PR 42.176)
SENTENÇA
Intimação, na forma da lei, do partido, através de seu advogado, sobre o conteúdo da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Eleitoral nos autos
acima mencionados:
Trata-se de prestação de contas.
Após regular trâmite, aportou parecer técnico favorável a aprovação das contas anual do partido (fl. 22).
O Ministério Público se manifestou pela aprovação das contas (fl. 25).
É o relatório.
DECIDO.
A prestação de contas anual dos partidos políticos está disciplinada no art. 32 da Lei n° 9.096/1995, que estabelece a data limite de 30 de
abril do ano seguinte para a apresentação do balanço contábil do exercício findo.
Ademais, o art. 37 da Lei n° 9.096/1995 é claro ao sancionar os partidos políticos omissos na prestação de contas anual com a suspensão
do repasse das contas do fundo partidário, sujeitando os responsáveis às penas da lei.
No mesmo sentido, dispõe o art. 28 da Resolução n° 23.546/2017- TSE:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deverá apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente, até 30
de abril do ano subsequente, dirigindo-as ao:
I - Juízo Eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;(...)
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração
prestada; III entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e IV - processada na forma do
disposto nos art. 45 e seguintes.
O parecer técnico foi pela aprovação das contas, uma vez que cumpridas todas as disposições constantes na Resolução n° 23.546/2017,
especialmente as do artigo 45.
Ante o exposto, JULGO APROVADAS as contas do Partido Progressista, do Município de Goioxim/PR, do exercício financeiro 2017, nos
termos do art. 45, VIII, “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Após o trânsito em julgado da decisão, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cantagalo, 27 de agosto de 2018.
RODRIGO DE LIMA MOSIMANN
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 30-28.2018.6.16.0203
NOTIFICADO: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
INTERESSADOS: PARTIDO DA REPUBLICA DE GOIOXIM/PR, OLINO SOARES DOS SANTOS e; JONAS DE LIMA SANTOS
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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ADVOGADO: BRUNO LUIS DE OLIVEIRA BONA (OAB/PR 89.141)
SENTENÇA
Intimação, na forma da lei, do partido, através de seu advogado, sobre o conteúdo da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Eleitoral nos autos
acima mencionados:
Trata-se de prestação de contas.
Após regular trâmite, aportou parecer técnico favorável a aprovação das contas anual do partido (fl. 22).
O Ministério Público se manifestou pela aprovação das contas (fl. 25).
É o relatório.
DECIDO.
A prestação de contas anual dos partidos políticos está disciplinada no art. 32 da Lei n° 9.096/1995, que estabelece a data limite de 30 de
abril do ano seguinte para a apresentação do balanço contábil do exercício findo.
Ademais, o art. 37 da Lei n° 9.096/1995 é claro ao sancionar os partidos políticos omissos na prestação de contas anual com a suspensão
do repasse das contas do fundo partidário, sujeitando os responsáveis às penas da lei.
No mesmo sentido, dispõe o art. 28 da Resolução n° 23.546/2017- TSE:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deverá apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente, até 30
de abril do ano subsequente, dirigindo-as ao:
I - Juízo Eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;(...)
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração
prestada; III entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e IV - processada na forma do
disposto nos art. 45 e seguintes.
O parecer técnico foi pela aprovação das contas, uma vez que cumpridas todas as disposições constantes na Resolução n° 23.546/2017,
especialmente as do artigo 45.
Ante o exposto, JULGO APROVADAS as contas do Partido da República, do Município de Goioxim/PR, do exercício financeiro 2017, nos
termos do art. 45, VIII, “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Após o trânsito em julgado da decisão, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cantagalo, 24 de agosto de 2018.
RODRIGO DE LIMA MOSIMANN
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15-59.2018.6.16.0203
NOTIFICADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
INTERESSADOS: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/PR, GILSON TAUSCHER e, LUIZ VALDERAM DE SOUZA CORDEIRO
ADVOGADO: EDITE SIMI ESTECHE (OAB/PR 42.176)
SENTENÇA
Intimação, na forma da lei, do partido, através de seu advogado, sobre o conteúdo da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Eleitoral nos autos
acima mencionados:
Trata-se de prestação de contas.
Após regular trâmite, aportou parecer técnico favorável à aprovação das contas anual do partido (fl. 22).
O Ministério Público se manifestou pela aprovação das contas (fl. 25).
É o relatório.
DECIDO
A prestação de contas anual dos partidos políticos está disciplinada no art. 32 da Lei n° 9.096/1995, que estabelece a data limite de 30 de
abril do ano seguinte para a apresentação do balanço contábil do exercício findo.
Ademais, o art. 37 da Lei n° 9.096/1995 é claro ao sancionar os partidos políticos omissos na prestação de contas anual com a suspensão
do repasse das contas do fundo partidário, sujeitando os responsáveis às penas da lei.
No mesmo sentido, dispõe o art. 28 da Resolução n° 23.546/2017- TSE:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deverá apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente, até 30
de abril do ano subsequente, dirigindo-as ao:
I - Juízo Eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;(...)
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração
prestada; III entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e IV - processada na forma do
disposto nos art. 45 e seguintes.
O parecer técnico foi pela aprovação das contas, uma vez que cumpridas todas as disposições constantes na Resolução n° 23.546/2017,
especialmente as do artigo 45.
Ante o exposto, JULGO APROVADAS as contas do Partido Trabalhista Brasileiro, do Município de Goioxim/PR, do exercício financeiro 2017,
nos termos do art. 45, VIII, “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Após o trânsito em julgado da decisão, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cantagalo, 24 de agosto de 2018.
RODRIGO DE LIMA MOSIMANN
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 64-03.2018.6.16.0203
NOTIFICADO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
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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INTERESSADOS: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE DE GOIOXIM/PR, VITOR RODRIGUES DO BONFIM e; JACKSON DO
NASCIMENTO;
ADVOGADO: BRUNO LUIS DE OLIVEIRA BONA (OAB/PR 89.141)
SENTENÇA
Intimação, na forma da lei, do partido, através de seu advogado, sobre o conteúdo da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Eleitoral nos autos
acima mencionados:
Trata-se ação de prestação de contas.
O processo foi autuado e, publicado o respectivo edital, não houve impugnação.
Após regular trâmite, aportou parecer técnico favorável à aprovação das contas anual do partido (fl. 22).
O Ministério Público se manifestou pela aprovação das contas (fl. 25).
É o relatório.
DECIDO.
Ao presente feito deve ser aplicado o rito simplificado de análise, nos moldes do art. 57, caput e § 1.º, da Resolução n° 23.463/2015 – TSE.
A prestação de contas anual dos partidos políticos está disciplinada no art. 32 da Lei n° 9.096/1995, que estabelece a data limite de 30 de
abril do ano seguinte para a apresentação do balanço contábil do exercício findo.
Ademais, o art. 37 da Lei n° 9.096/1995 é claro ao sancionar os partidos políticos omissos na prestação de contas anual com a suspensão
do repasse das contas do fundo partidário, sujeitando os responsáveis às penas da lei.
No mesmo sentido, dispõe o art. 28 da Resolução n° 23.546/2017- TSE:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deverá apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente, até 30
de abril do ano subsequente, dirigindo-as ao:
I - Juízo Eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;(...)
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração
prestada; III entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e IV - processada na forma do
disposto nos art. 45 e seguintes.
Assim, realizada a verificação informatizada das contas pelo Sistema SPCE (art. 58 da citada Resolução), não foram constatadas
circunstâncias caracterizadoras de ilicitudes hábeis a justificar a desaprovação das contas ou a adoção de outras providências.
A falha verificada na análise técnica não compromete a regularidade das contas, conforme concluiu o setor técnico e o MPE.
Logo, tenho que foram respeitados os requisitos legais e inexistem impropriedades e/ou irregularidades capazes de obstar a aprovação das
contas.
Ante o exposto, julgo APROVADAS, COM RESSALVAS, as contas do Partido Humanista da Solidariedade de Goioxim/PR, do exercício
financeiro 2017, com fundamento no art. 45, VIII, “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Oportunamente, após o trânsito em julgado e nada mais havendo, arquive-se.
Cantagalo, 27 de agosto de 2018.
RODRIGO DE LIMA MOSIMANN
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 12-07.2018.6.16.0203
NOTIFICADO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS
INTERESSADOS: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DE GOIOXIM/PR, VALDOMIRO TAUSCHER e; ROQUE REIS;
ADVOGADO: EDITE SIMI ESTECHE (OAB/PR 42.176)
SENTENÇA
Intimação, na forma da lei, do partido, através de seu advogado, sobre o conteúdo da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Eleitoral nos autos
acima mencionados:
Trata-se de prestação de contas.
Após regular trâmite, aportou parecer técnico favorável a aprovação das contas anual do partido (fl. 21).
O Ministério Público se manifestou pela aprovação das contas (fl. 24).
É o relatório.
DECIDO.
A prestação de contas anual dos partidos políticos está disciplinada no art. 32 da Lei n° 9.096/1995, que estabelece a data limite de 30 de
abril do ano seguinte para a apresentação do balanço contábil do exercício findo.
Ademais, o art. 37 da Lei n° 9.096/1995 é claro ao sancionar os partidos políticos omissos na prestação de contas anual com a suspensão
do repasse das contas do fundo partidário, sujeitando os responsáveis às penas da lei.
No mesmo sentido, dispõe o art. 28 da Resolução n° 23.546/2017- TSE:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deverá apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente, até 30
de abril do ano subsequente, dirigindo-as ao:
I - Juízo Eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;(...)
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração
prestada; III entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e IV - processada na forma do
disposto nos art. 45 e seguintes.
O parecer técnico foi pela aprovação das contas, uma vez que cumpridas todas as disposições constantes na Resolução n° 23.546/2017,
especialmente as do artigo 45.
Ante o exposto, JULGO APROVADAS as contas do Partido Popular Socialista, do Município de Goioxim/PR, do exercício financeiro 2017, nos
termos do art. 45, VIII, “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
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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Após o trânsito em julgado da decisão, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cantagalo, 24 de agosto de 2018.
RODRIGO DE LIMA MOSIMANN
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 68-40.2018.6.16.0203
NOTIFICADO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
INTERESSADOS: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE GOIOXIM/PR, ELVIO INACIO ZORZANELLO e; MARIO FERMIANO DOS
SANTOS;
ADVOGADO: BRUNO LUIS DE OLIVEIRA BONA (OAB/PR 89.141)
SENTENÇA
Intimação, na forma da lei, do partido, através de seu advogado, sobre o conteúdo da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Eleitoral nos autos
acima mencionados:
Trata-se ação de prestação de contas.
O processo foi autuado e, publicado o respectivo edital, não houve impugnação.
Após regular trâmite, aportou parecer técnico favorável à aprovação das contas anual do partido (fl. 22).
O Ministério Público se manifestou pela aprovação das contas (fl. 25).
É o relatório. DECIDO.
Ao presente feito deve ser aplicado o rito simplificado de análise, nos moldes do art. 57, caput e § 1.º, da Resolução n° 23.463/2015 – TSE.
A prestação de contas anual dos partidos políticos está disciplinada no art. 32 da Lei n° 9.096/1995, que estabelece a data limite de 30 de
abril do ano seguinte para a apresentação do balanço contábil do exercício findo.
Ademais, o art. 37 da Lei n° 9.096/1995 é claro ao sancionar os partidos políticos omissos na prestação de contas anual com a suspensão
do repasse das contas do fundo partidário, sujeitando os responsáveis às penas da lei.
No mesmo sentido, dispõe o art. 28 da Resolução n° 23.546/2017- TSE:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deverá apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente, até 30
de abril do ano subsequente, dirigindo-as ao:
I - Juízo Eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;(...)
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração
prestada; III entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e IV - processada na forma do
disposto nos art. 45 e seguintes.
Assim, realizada a verificação informatizada das contas pelo Sistema SPCE (art. 58 da citada Resolução), não foram constatadas
circunstâncias caracterizadoras de ilicitudes hábeis a justificar a desaprovação das contas ou a adoção de outras providências.
A falha verificada na análise técnica não compromete a regularidade das contas, conforme concluiu o setor técnico e o MPE.
Logo, tenho que foram respeitados os requisitos legais e inexistem impropriedades e/ou irregularidades capazes de obstar a aprovação das
contas.
Ante o exposto, julgo APROVADAS, COM RESSALVAS, as contas do Partido Democrático Trabalhista de Goioxim/PR, do exercício financeiro
2017, com fundamento no art. 45, VIII, “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Oportunamente, após o trânsito em julgado e nada mais havendo, arquive-se.
Cantagalo, 27 de agosto de 2018.
RODRIGO DE LIMA MOSIMANN
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 63-18.2018.6.16.0203
NOTIFICADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
INTERESSADOS: PARTIDO DOS TRABALHADORES DE GOIOXIM/PR, JAIR FERREIRA DAS CHAGAS e; DILCEU COLASSO DOS
SANTOS;
ADVOGADO: JOÃO PAULO KONJUNSKI (OAB/PR 50.863)
SENTENÇA
Intimação, na forma da lei, do partido, através de seu advogado, sobre o conteúdo da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Eleitoral nos autos
acima mencionados:
Trata-se ação de prestação de contas.
O processo foi autuado e, publicado o respectivo edital, não houve impugnação.
Após regular trâmite, aportou parecer técnico favorável à aprovação das contas anual do partido (fl. 23).
O Ministério Público se manifestou pela aprovação das contas (fl. 26).
É o relatório. DECIDO.
Ao presente feito deve ser aplicado o rito simplificado de análise, nos moldes do art. 57, caput e § 1.º, da Resolução n° 23.463/2015 – TSE.
A prestação de contas anual dos partidos políticos está disciplinada no art. 32 da Lei n° 9.096/1995, que estabelece a data limite de 30 de
abril do ano seguinte para a apresentação do balanço contábil do exercício findo.
Ademais, o art. 37 da Lei n° 9.096/1995 é claro ao sancionar os partidos políticos omissos na prestação de contas anual com a suspensão
do repasse das contas do fundo partidário, sujeitando os responsáveis às penas da lei.
No mesmo sentido, dispõe o art. 28 da Resolução n° 23.546/2017- TSE:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deverá apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente, até 30
de abril do ano subsequente, dirigindo-as ao:
I - Juízo Eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;(...)

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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§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração
prestada; III entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e IV - processada na forma do
disposto nos art. 45 e seguintes.
Assim, realizada a verificação informatizada das contas pelo Sistema SPCE (art. 58 da citada Resolução), não foram constatadas
circunstâncias caracterizadoras de ilicitudes hábeis a justificar a desaprovação das contas ou a adoção de outras providências.
A falha verificada na análise técnica não compromete a regularidade das contas, conforme concluiu o setor técnico e o MPE.
Logo, tenho que foram respeitados os requisitos legais e inexistem impropriedades e/ou irregularidades capazes de obstar a aprovação das
contas.
Ante o exposto, julgo APROVADAS, COM RESSALVAS, as contas do Partido dos Trabalhadores de Goioxim/PR, do exercício financeiro
2017, com fundamento no art. 45, VIII, “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Oportunamente, após o trânsito em julgado e nada mais havendo, arquive-se.
Cantagalo, 27 de agosto de 2018.
RODRIGO DE LIMA MOSIMANN
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11-22.2018.6.16.0203
NOTIFICADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD
INTERESSADOS: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE GOIOXIM/PR, LEOZIR TADEU POLLI BOCALON e; RUBENS FERREIRA;
ADVOGADO: EDITE SIMI ESTECHE (OAB/PR 42.176)
SENTENÇA
Intimação, na forma da lei, do partido, através de seu advogado, sobre o conteúdo da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Eleitoral nos autos
acima mencionados:
Trata-se de prestação de contas.
Após regular trâmite, aportou parecer técnico favorável à aprovação das contas anual do partido (fl. 22).
O Ministério Público se manifestou pela aprovação das contas (fl. 24).
É o relatório. DECIDO.
A prestação de contas anual dos partidos políticos está disciplinada no art. 32 da Lei n° 9.096/1995, que estabelece a data limite de 30 de
abril do ano seguinte para a apresentação do balanço contábil do exercício findo.
Ademais, o art. 37 da Lei n° 9.096/1995 é claro ao sancionar os partidos políticos omissos na prestação de contas anual com a suspensão
do repasse das contas do fundo partidário, sujeitando os responsáveis às penas da lei.
No mesmo sentido, dispõe o art. 28 da Resolução n° 23.546/2017- TSE:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deverá apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente, até 30
de abril do ano subsequente, dirigindo-as ao:
I - Juízo Eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;(...)
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração
prestada; III entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e IV - processada na forma do
disposto nos art. 45 e seguintes.
O parecer técnico foi pela aprovação das contas, uma vez que cumpridas todas as disposições constantes na Resolução n° 23.546/2017,
especialmente as do artigo 45.
Ante o exposto, JULGO APROVADAS as contas do Partido Social Democrático - PSD, do Município de Goioxim/PR, do exercício financeiro
2017, nos termos do art. 45, VIII, “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Após o trânsito em julgado da decisão, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cantagalo, 27 de agosto de 2018.
RODRIGO DE LIMA MOSIMANN
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 16-44.2018.6.16.0203
NOTIFICADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
INTERESSADOS: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DE GOIOXIM/PR, TEREZINHA DE OLIVEIRA RAVANELO e;
EVANDRO B. MOSTEFAL;
ADVOGADO: EDITE SIMI ESTECHE (OAB/PR 42.176)
SENTENÇA
Intimação, na forma da lei, do partido, através de seu advogado, sobre o conteúdo da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Eleitoral nos autos
acima mencionados:
Trata-se de prestação de contas.
Após regular trâmite, aportou parecer técnico favorável a aprovação das contas anual do partido (fl. 22).
O Ministério Público se manifestou pela aprovação das contas (fl. 25).
É o relatório.
DECIDO.
A prestação de contas anual dos partidos políticos está disciplinada no art. 32 da Lei n° 9.096/1995, que estabelece a data limite de 30 de
abril do ano seguinte para a apresentação do balanço contábil do exercício findo.

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 176

Curitiba, quarta-feira, 12 de setembro de 2018

Página 51

Ademais, o art. 37 da Lei n° 9.096/1995 é claro ao sancionar os partidos políticos omissos na prestação de contas anual com a suspensão
do repasse das contas do fundo partidário, sujeitando os responsáveis às penas da lei.
No mesmo sentido, dispõe o art. 28 da Resolução n° 23.546/2017- TSE:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deverá apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente, até 30
de abril do ano subsequente, dirigindo-as ao:
I - Juízo Eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;(...)
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração
prestada; III entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e IV - processada na forma do
disposto nos art. 45 e seguintes.
O parecer técnico foi pela aprovação das contas, uma vez que cumpridas todas as disposições constantes na Resolução n° 23.546/2017,
especialmente as do artigo 45.
Ante o exposto, JULGO APROVADAS as contas do Partido da Social Democracia Brasileira, do Município de Goioxim/PR, do exercício
financeiro 2017, nos termos do art. 45, VIII, “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Após o trânsito em julgado da decisão, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cantagalo, 24 de agosto de 2018.
RODRIGO DE LIMA MOSIMANN
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 31-13.2018.6.16.0203
NOTIFICADO: PARTIDO PODEMOS – PODE
INTERESSADOS: PARTIDO PODEMOS DE GOIOXIM/PR, CARLOS SCHADECK BISNETO e; JOCIMAR MORAIS VALENDORFF;
ADVOGADO: BRUNO LUIS DE OLIVEIRA BONA (OAB/PR 89.141)
SENTENÇA
Intimação, na forma da lei, do partido, através de seu advogado, sobre o conteúdo da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Eleitoral nos autos
acima mencionados:
Trata-se de prestação de contas.
Após regular trâmite, aportou parecer técnico favorável à aprovação das contas anual do partido (fl. 22).
O Ministério Público se manifestou pela aprovação das contas (fl. 25).
É o relatório.
DECIDO.
A prestação de contas anual dos partidos políticos está disciplinada no art. 32 da Lei n° 9.096/1995, que estabelece a data limite de 30 de
abril do ano seguinte para a apresentação do balanço contábil do exercício findo.
Ademais, o art. 37 da Lei n° 9.096/1995 é claro ao sancionar os partidos políticos omissos na prestação de contas anual com a suspensão
do repasse das contas do fundo partidário, sujeitando os responsáveis às penas da lei.
No mesmo sentido, dispõe o art. 28 da Resolução n° 23.546/2017- TSE:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deverá apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente, até 30
de abril do ano subsequente, dirigindo-as ao:
I - Juízo Eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;(...)
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração
prestada; III entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e IV - processada na forma do
disposto nos art. 45 e seguintes.
O parecer técnico foi pela aprovação das contas, uma vez que cumpridas todas as disposições constantes na Resolução n° 23.546/2017,
especialmente as do artigo 45.
Ante o exposto, JULGO APROVADAS as contas do Partido Trabalhista Nacional, do Município de Goioxim/PR, do exercício financeiro 2017,
nos termos do art. 45, VIII, “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Após o trânsito em julgado da decisão, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cantagalo, 27 de agosto de 2018.
RODRIGO DE LIMA MOSIMANN
Juiz Eleitoral
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