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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias

PORTARIA Nº 846/2018
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 12201/2018-TRE,
RESOLVE
DESIGNAR, em conformidade com o disposto na Resolução TRE nº 467/2005, de 04/04/2005, a Doutora ROSELI MARIA GELLER
BARCELOS, Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da Comarca de CRUZEIRO DO OESTE, para
responder pelos serviços da 86ª Zona Eleitoral da referida Comarca, a partir de 03 de novembro de 2018.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 31 de outubro de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

P O R T A R I A Nº 845/2018
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 12113/2018-TRE,
RESOLVE
DESIGNAR, em conformidade com o disposto na Resolução TRE nº 480/2006, de 18/01/2006, os Magistrados a seguir nominados para, sem
prejuízo de suas demais atribuições, atenderem os serviços das Zonas Eleitorais indicadas, nos períodos discriminados, em virtude de
afastamento dos Juízes de Direito Titulares:
ITE
M

MAGISTRADO

TITULAR

DESIGNAÇÃO
PARA ATENDER

MOTIVO/PERÍODO
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1

NARA
MERANCA
BUENO PEREIRA PINTO

V. CÍVEL E ANEXOS de
LOANDA

85ª LOANDA

Licença à Maternidade da
Titular, de 03/11/2018, até
ulterior deliberação

2

CARLOS
GREGORIO
BEZERRA GUERRA

101ª CORONEL VIVIDA

168ª MANGUEIRINHA

Licença
particular,
14/11/2018

em

3

DANIANA SCHNEIDER

60ª SJ ANTONINA

6ª ANTONINA

Licença
particular,
09/10/2018

em

4

MAURO
MONDIN

MONTEIRO

V. CRIMINAL E ANEXOS
de PITANGA

38ª PITANGA

Afastamento, 12 a 14/11/2018

5

FERDINANDO SCREMIN
NETO

122ª SÃO MIGUEL DO
IGUAÇU

Afastamento, 05 a 09/11/2018

6

DEVANIR CESTARI

V. CRIMINAL E ANEXOS
de SÃO MIGUEL DO
IGUAÇU
V. CÍVEL e ANEXOS de
MARIALVA

81ª MARIALVA

Licença
especial,
03/10/2018

7

RAFAEL
BRAGA

V.
DA
FAZENDA
PÚBLICA
de
PARANAGUÁ

5ª PARANAGUÁ

Férias, 05 a 09/11/2018;
Afastamento, 12 a 16/11/2018

8

RODRIGO
SILVA

V. CRIMINAL E ANEXOS
de MATELÂNDIA

118ª MATELÂNDIA

Férias, 19 a 26/11/2018

9

ELBERTI
MATTOS
BERNARDINELI

20ª WENCESLAU BRAZ

164ª ARAPOTI

Licença particular,
14/11/2018

10

LUCIANO
ZEQUINÃO

38ª PITANGA

134ª PALMITAL

Licença particular, 22 e
23/11/2018, e, em 30/11/2018

11

MAURO
MONDIN

V. CRIMINAL E ANEXOS
de PITANGA

134ª PALMITAL

Férias, 26 a 29/11/2018

12

ALEXANDRE
KNAKIEWICZ

22ª SJ ASSAÍ

108ª NOVA FÁTIMA

Licença particular,
23/11/2018

13

LEONARDO
ALEKSANDER FERRAZ
SFORZA
EDUARDO
RESSETTI
PINHEIRO
MARQUES
VIANNA

99ª CONGONHINHAS

108ª NOVA FÁTIMA

Afastamento, 26 a 30/11/2018

V. CÍVEL E ANEXOS DE
PALMAS

32ª PALMAS

Afastamento,
10/09/2018

15

LETICIA
LILIAN
KIRSCHNICK SEYR

70ª JANDAIA DO SUL

76ª MARILÂNDIA DO SUL

Afastamento, 19 a 22/11/2018

16

JOSIANE
BORGES

42ª SJ PARANAVAÍ

96ª NOVA LONDRINA

Férias, 19 a 30/11/2018

17

WALTERNEY AMANCIO

65ª PORECATU

159ª CENTENÁRIO DO
SUL

Licença especial,
25/11/2018

18

CHRISTIANO CAMARGO

39ª RESERVA

62ª SALTO DO LONTRA

Férias, 19 a 22/11/2018

14

KRAMER

DUFAU

E

LARA

MONTEIRO

AFONSO

PAVESLKI

em

em

12

19

06

18

a

a

e

a

PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 31 de outubro de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

Benefício Especial
P O R T A R I A N.º 844/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ,
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usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23, inciso XXV, do Regimento Interno deste Tribunal e considerando o contido no
Processo Administrativo Digital sob n.º 8606/2018,
RESOLVE
DECLARAR que o valor do benefício especial regulamentado pela Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012, em favor da servidora KARIENE
GOMES GORDO STECCA, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Classe "C", Padrão 11, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, optante
pelo regime de previdência complementar em 27/07/2018, é de R$ 848,05 (oitocentos e quarenta e oito reais e cinco centavos) e compreende
o período de 03/12/2007 a 26/07/2018, conforme determina o § 1º, artigo 3º, da Resolução Conjunta STF/MPU nº 3/2018.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 31 de outubro de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
Atos do Corregedor
Decisões Monocráticas

Relação de Publicação nº 31/18-CRE/PR
Trata-se de pedido de informações diversas, referente às ocorrências relatadas durante a realização do 1º turno das Eleições 2018.
Em atenção, sobretudo ao princípio da transparência, defiro o pedido, o que faço por meio das seguintes informações, consolidadas após
consultas às áreas afetas do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná:
Tratamento e averiguação das denúncias e reclamações - questões B.1, B.3 e B.7.
As impugnações às urnas são inicialmente endereçadas, apreciadas e resolvidas pelos respectivos Juízos Eleitorais, as impugnações à
apuração são encaminhadas às respectivas Juntas Eleitorais, enquanto as reclamações contra a totalização são encaminhadas à Comissão
Apuradora.
No Paraná foram registradas oito impugnações, sete perante a Junta da 42ª Zona Eleitoral de Londrina e uma perante a Junta da 186ª Zona
Eleitoral. Todas foram resolvidas pelas respectivas Juntas Eleitorais, não havendo registro de recursos.
Não houve registro de reclamações contra a totalização.
A ouvidoria do TRE/PR registrou 82 reclamações, encaminhadas aos respectivos juízos eleitorais, para instrução e esclarecimentos.
Os cartórios eleitorais informaram 800 ocorrências durante o ato de votação, registradas em atas de mesas receptoras ou em cartório, sendo
29 pedidos de auditoria.
Tais informações foram coletadas junto às Zonas Eleitorais do estado, bem como aos diversos setores deste Tribunal Regional Eleitoral.
No Tribunal houve um pedido de auditoria, que foi deferido na Petição nº 0603685-83. O procedimento foi realizado em 19 de outubro, por
equipe composta por 3 técnicos indicados pelo TSE; 3 técnicos indicados pelo TRE/PR e 2 técnicos pelo TRE/SC, 1 técnico indicado pela
Polícia Federal e técnicos indicados pelo partido dos candidatos presidenciáveis.
Os trabalhos foram acompanhados pelas seguintes autoridades e representantes da sociedade civil: a) Procuradora Regional Eleitoral; b)
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná; c) Presidente da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica; d)
Presidente da Comissão de Segurança Permanente e juiz membro do TRE-PR; e) Superintendente Regional da Polícia Federal no Paraná; f)
Presidente da Associação das Emissoras de Rádio e Difusão do Paraná – AERP; g) um representante das redes de televisão do Paraná; h)
Presidente da Associação Paranaense de Imprensa – API, além de observadores de diversas entidades, como OEA E AMAPAR, entre outros.
O laudo concluiu que: a) os sistemas instalados nas urnas auditadas são os mesmos que foram lacrados pelo TSE; b) as urnas estavam em
perfeitas condições de uso e funcionamento; c) não há indícios de qualquer espécie de fraude no sistema ou no funcionamento das urnas.
O assistente técnico indicado pelo PSL, Sr. Paulo Fagundes, apresentou laudo técnico nos seguintes termos:
1) Os sistemas instalados nas urnas são os mesmos que foram lacrados pelo TSE?
Resposta: Mesmo com a realização da conferência dos hashes gerados para a comprovação da autenticidade dos programas gerados, em
conjunto com os testes simulados de votação, diante da ausência do referido código fonte não é possível proceder-se a perícia dirigida ao
atestado das especificações dos programas instalados no cumprimento de suas atribuições, assim como o binário gerado para cada urna
eletrônica.
2) As Urnas estavam em perfeitas condições de uso e funcionamento?
Resposta: Sim. Registra-se ocorrência apontada perante os demais auditores, da existência no interior da urna de relatório de papel referente a
testes feitos durante algum processo de manutenção na urna da Seção 654/1 Zona de Curitiba, dobrado e inserido no dispersor do calor do
processador.
3) Não há indícios de qualquer espécie de fraude no sistema ou no funcionamento das Urnas?
Resposta: Dos testes simulados de votação não se verificou as ocorrências comunicadas pelos eleitores. A conclusão sobre possível
ocorrência de fraude não é possível sem o acesso ao código fonte requerido.
Observações: Foi observado que durante o processo de transmissão dos arquivos, os mesmo não são criptografados, contando apenas com
chaves de autenticação entre as máquinas envolvidas.
Acima de tudo é preciso destacar que além dessa inédita auditoria, a Justiça Eleitoral realiza inúmeros eventos abertos à especialistas, com
amplo acesso a todos os programas, diversas cerimônias, audiências e sessões públicas, para as quais são convocados partidos, coligações,
Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, bem como toda a sociedade civil, para a realização de fiscalização e diversos
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procedimentos de auditoria referentes ao processo de segurança dos dados, do funcionamento da urna e, especialmente, do processo de
votação, em todas as suas fases.
Sem mencionar toda a gama de procedimentos no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, vale, brevemente, destacar, os seguintes
procedimentos que são tomados no âmbito dos Tribunais Regionais, zonas e seções eleitorais: 1) verificação da assinatura digital e dos
resumos digitais (hash) antes e/ou depois da votação; 2) auditoria de funcionamento das urnas simultânea à votação oficial, com utilização de
urnas sorteadas e remetidas à sede, em ambiente monitorado, com acompanhamento de auditoria externa (auditoria da votação eletrônica ou
votação paralela); 3) conferências dos dados constantes das urnas durante a carga e lacração; e 4) realização de testes de votação após a
carga e lacração (verificação pré-pós eleição).
São previstas também as seguintes formas de fiscalização: 1) fornecimento de cópia do registro digital dos votos; 2) cerimônia pública de
geração de mídias; 3) fornecimento de logs dos sistemas e aplicativos e da urna eletrônica; 4) utilização de sistemas próprios de fiscalização,
apuração e totalização, desenvolvidos pelos partidos, homologados e alimentados pela Justiça Eleitoral; entre outros.
Com isso, bem se vê que o Tribunal Regional Eleitoral tem não só o dever de processar e apurar todas as denúncias de irregularidades que
possam macular o processo eleitoral e punir eventuais infratores, como agir de modo transparente a fim de corrigir e aprimorar o sistema para
os próximos pleitos eleitorais.
Integração entre órgãos – questão B.2.
A atuação integrada é primada pela Justiça Eleitoral na sua atuação cotidiana, podendo ser evidenciada, entre outros exemplos pelas
Orientações Conjuntas nº 01 e 02/2018 TSE/MSP; pela utilização do aplicativo Pardal e Sala de atendimento Procuradoria Regional Eleitoral,
que encaminham para análise e processamento diretamente para aquele órgão, denúncias feitas diretamente por eleitores naqueles canais.
Tratamento das denúncias e reclamações na mídia – questões B.3 e B.4.
O tratamento padrão para a averiguação dos fatos relatados tem sido, no âmbito de atuação da Assessoria de Comunicação do Tribunal, a
verificação da informação correta junto às fontes oficiais, conforme o tema da denúncia ou reclamação. Algumas fontes foram procuradas
dentro do próprio TRE-PR (ex.: Secretaria de Tecnologia da Informação), outras em órgãos externos (ex.: Assessoria da Polícia Militar do
Paraná). Ainda foram feitas consultas a agências nacionais de fact-checking, tais como Projeto Comprova, Aos Fatos e Lupa. b) Os áudios e
imagens questionados foram enviados à CCS pelos eleitores e pela imprensa.
Não há levantamento sobre o número total de ocorrências, bem como sua natureza específica, pois as mesmas foram respondidas à imprensa
e aos eleitores à medida em que foram recebidas. Da mesma forma, não cumpre a este Regional informar sobre "reclamações recebidas,
advindas de todo o território brasileiro", vez que o requerimento excede sua esfera de competência. Além dos atendimentos individualizados,
foi lançado pela Assessoria de Comunicação a campanha "Verdade ou Mentira?", mediante a criação de uma área própria na internet para a
publicação de matérias com esclarecimentos sobre boatos e fatos inverídicos relacionados ao processo eleitoral. A iniciativa obteve grande
repercussão na mídia local e nacional, que replicou na íntegra muitos desses esclarecimentos. As matérias também foram dirigidas ao público
interno do tribunal, por meio da intranet, e amplamente disseminadas nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter, obtendo milhares de
compartilhamentos, engajamentos e visualizações.
Medidas tomadas nas primeiras horas após relatos – questão B.5.
Em caso de ocorrências durante a votação, os mesários são treinados para tomar medidas padrões, que são transcritas em cartilhas (manual)
que ficam à disposição de mesários.
Considerando as ocorrências registradas no 1º turno de 2018, a Justiça Eleitoral optou por deixar a orientação quanto a esses procedimentos
também visíveis aos eleitores e fiscais de partidos, mediante afixação de cartazes nos locais de votação.
Nos casos de incidentes mais graves, magistrados e promotores eleitorais comparecem ao local de votação para medidas adicionais, bem
como para diligenciar e instruir a ocorrência, tudo sempre acompanhados dos fiscais dos partidos, presentes no local de votação.
Em todos os casos, os mesários devem anotar tudo na ata da seção.
Importante destacar as prerrogativas e deveres dos mesários, em especial ao Presidente de mesa, previstas no Código Eleitoral:
Art. 127. Compete ao presidente da mesa receptora, e, em sua falta, a quem o substituir:
(...) II - decidir imediatamente todas as dificuldades ou dúvidas que ocorrerem;
III - manter a ordem, para o que disporá de força pública necessária;
IV - comunicar ao juiz eleitoral, que providenciará imediatamente as ocorrências cuja solução deste dependerem (...).
Art. 139. Ao presidente da mesa receptora e ao juiz eleitoral cabe a polícia dos trabalhos eleitorais.
Art. 140. Somente podem permanecer no recinto da mesa receptora os seus membros, os candidatos, um fiscal, um delegado de cada partido
e, durante o tempo necessário à votação, o eleitor.
§ 1º O presidente da mesa, que é, durante os trabalhos, a autoridade superior, fará retirar do recinto ou do edifício quem não guardar a ordem
e compostura devidas e estiver praticando qualquer ato atentatório da liberdade eleitoral.
§ 2º Nenhuma autoridade estranha a mesa poderá intervir, sob pretexto algum, em seu funcionamento, salvo o juiz eleitoral.
Transporte de urnas e documentos – questão B.6.
As urnas eletrônicas são transportadas do Cartório Eleitoral até os locais de votação, geralmente entre quarta-feira e sábado, véspera de
eleição, através de roteiros definidos pelos chefes de cartório e empresa de transportes contratada.
Este ano por meio do Contrato 25/18, disponível no portal da transparência, a empresa contratada, porque vencedora de licitação, foi a
Reunidas.
Algumas Zonas Eleitorais têm a opção de requisitar veículos ou convocar colaboradores para levar e trazer as urnas, conforme a necessidade.
Da mesma forma as urnas podem ser recolhidas após encerramento da votação, através de empresa contratada, por colaboradores
convocados ou através de veículos requisitados que levam diretamente ao Cartório Eleitoral.
Os boletins, relatórios da urna, documentação da seção e também as mídias de resultados podem ser recolhidas e encaminhadas ao Cartório
Eleitoral de diferentes formas, dependendo da logística da Zona Eleitoral. Normalmente os boletins, relatórios da urna, documentação da seção
(atas, caderno de votação, etc.) são recolhidas juntamente com a urna ou por roteirista convocado que levam ao Cartório Eleitoral. Já as
mídias de resultados são levadas diretamente para o Cartório através de roteiristas convocados ou a transmissão do resultado é feita
diretamente do local de votação (postos de transmissão), através do Sistema JE Connect, por técnicos treinados.
Requerimento da eleitora Marina Pelaez de Souza – questão B.8.
As ponderáveis reclamações dessa eleitora, correspondente à urna da seção 114 da 178ª Zona Eleitoral de Curitiba, serviram, entre outras,
como causa de pedir na PET 0603685-83, em que foi deferida a realização de auditoria, acatando pedido de agremiação partidária,
mencionada anteriormente, para certificar se: a) os sistemas instalados nas urnas auditadas são os mesmos que foram lacrados pelo TSE; b)
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as urnas estavam em perfeitas condições de uso e funcionamento; c) há indícios de qualquer espécie de fraude no sistema ou no
funcionamento das urnas. Destaca-se que a referida urna compôs a amostra auditada.
De qualquer modo, como se pode constatar nos respectivos boletins de urnas, os votos, não só da referida eleitora, como dos demais
integrantes daquelas seções, foram efetivamente computados.
Quanto ao pedido de exibição e fornecimento de cópias autenticadas das atas e reclamações formuladas pela eleitora, ressalto que o mesmo
já foi atendido pelo Juízo da 178ª Zona Eleitoral de Curitiba, conforme fls. 04; 07/56.
Intimem-se a requerente, encaminhando-lhe as informações constantes deste despacho.
Após, arquive-se.
Curitiba, 26 de outubro de 2018.
DES. GILBERTO FERREIRA
CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Atos do Procurador
Portarias

PORTARIA Nº 837/2018/PRE/PR
A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo art. 79 da Lei Complementar nº 75/93, bem como o contido no Ofício nº 1327/2018/PGJ/PR, resolve
HOMOLOGAR
a indicação do Promotor de Justiça RAFAEL PEREIRA para atuar como Promotor Eleitoral Substituto e atender a 051ª ZE de Morretes, no dia
01/11/18, nos termos da Lei Complementar nº 75/93 e Lei Federal nº 8625/93, considerando que o respectivo agente ministerial não se
encontra nas situações arroladas no §1º, art. 2º, da Resolução Conjunta nº 01/2012-PRE/PGJ, de 29/05/12.
Curitiba, 05 de novembro de 2018.

ELOISA HELENA MACHADO
PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL

PORTARIA Nº 838/2018/PRE/PR
PR-PR-00086020/2018

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 79 da Lei
Complementar nº 75/93, bem como o contido no Ofício nº 1325/2018/PGJ/PR, resolve
DESIGNAR
a Promotora de Justiça CLARA DE CAMPOS MARTINS RODRIGUES DA SILVA na função de Promotora Eleitoral Substituta para
atendimento junto à 011ª Zona Eleitoral da comarca de Rio Negro/PR, no período de 05/11 a 09/11/18. A referido Promotora de Justiça não se
encontra nas situações arroladas no §1º, art. 2º, da Resolução Conjunta nº 01/2012-PRE/PGJ, de 29/05/12.

Curitiba, 05 de novembro de 2018.

ELOISA HELENA MACHADO
PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL

PORTARIA Nº 839/2018/PRE/PR
PR-PR-00086128/2018
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A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 79 da Lei
Complementar nº 75/93, bem como o contido no Ofício nº 1329/2018/PGJ/PR, resolve
DESIGNAR
a Promotora de Justiça ANA PAULA TOMASI SERRANO na função de Promotora Eleitoral Substituta para atendimento junto à 174ª Zona
Eleitoral da comarca de Curitiba, no período de 07/11/18 a 09/11/18. A referido Promotora de Justiça não se encontra nas situações arroladas
no §1º, art. 2º, da Resolução Conjunta nº 01/2012-PRE/PGJ, de 29/05/12.

Curitiba, 05 de novembro de 2018.

ELOISA HELENA MACHADO
PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL

DIRETORIA-GERAL
Atos do Diretor-Geral
Concessão de Suprimento de Fundos

Processo nº 11832/2018
Considerando a Instrução Normativa 02/2013 – TRE-PR
SUPRIMENTO DE FUNDOS concedido ao servidor JORGE KOVALSKI (Técnico Judiciário), da Seção de Manutenção de Imóveis do Interior SMIN.
FINALIDADE:
Pagamento de materiais e prestação de serviços.
VALOR TOTAL:
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
TIPO, NATUREZA DA DESPESA E VALOR:
Material de Consumo – 339030 – R$ 3.800,00
Prestação de Serviços (pessoa jurídica) – 339039 – R$ 000,00
Prestação de Serviços (pessoa física) – 339036 – R$ 3.800,00
Obrigações Tributárias e Contributivas – 339047 – R$ 400,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:
De 30 de outubro de 2018 a 30 de novembro de 2018.
PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
De 01 de dezembro de 2018 a 10 de dezembro de 2018.
29 de outubro de 2018.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
Diretor-Geral

SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria Processual - Seção de Processamento
Intimações
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RELAÇÃO Nº 144
RECURSO ELEITORAL Nº 289-22.2016.6.16.0032
PROCEDÊNCIA: CORONEL DOMINGOS SOARES - PR
RECORRENTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRENTE(S) : MARIA ANTONIETA DE ARAÚJO ALMEIDA, (Assistente Litisconsorcial)
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB: 30474/PR
RECORRIDO(S) : VALDIR PEREIRA VAZ
RECORRIDO(S) : MARLY BEVILACQUA MAITO
RECORRIDO(S) : RODRIGO REOLIN VAZ
ADVOGADO: ALBERTO KNOLSEISEN - OAB: 41525/PR
RELATOR: DR. ANTÔNIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) da(s) parte(s), do inteiro teor do r. despacho exarado pelo Exmo. Des. Presidente, nos autos
acima discriminados:
"I - RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Especial Eleitoral (1) interposto por VALDIR PEREIRA VAZ em face do Acórdão nº 54.120 (2), desta Corte Regional, que,
por unanimidade de votos, reconhecendo a prática de captação ilícita de sufrágio pelo recorrente, condenou o recorrente ao pagamento de
multa fixada no montante de 5.000 UFIR¿s e determinou a anotação do Código ASE 540.
O Acórdão tem a seguinte ementa:
"EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - ART. 41-A DA LEI Nº 9.504/97 - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PROVA DA PRÁTICA DA CONDUTA POR UM DOS RECORRIDOS. APLICAÇÃO DE
MULTA. INELEGIBILIDADE INCIDENTAL A SER APURADA EM MOMENTO OPORTUNO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.
"A caracterização da captação ilícita de sufrágio pressupõe a ocorrência simultânea dos seguintes requisitos: a) prática de uma das
condutas previstas no art. 41-A da Lei 9.504/97; b) fim específico de obter o voto do eleitor; c) participação ou anuência do candidato
beneficiário na prática do ato" AgRg em REspe nº 815659, Relª Minª FÁTIMA NANCY ANDRIGHI, DJE de 06/02/2012.
2.
No caso dos autos, apenas um dos recorridos praticou a conduta descrita no artigo 41-A da lei nº 9.504/97, sequer se demonstrando
a ciência de tal prática pelos demais recorridos. Assim, a sentença de improcedência deve ser parcialmente mantida, em favor destes.
3.
Reconhecimento da captação ilícita de sufrágio, pelo então prefeito municipal, candidato à reeleição, sem a imposição de sanção de
cassação de diploma ou de mandato eletivo, haja vista a nulidade dos votos atribuídos ao recorrido, em virtude do indeferimento do seu
registro de candidatura.
4.
A fixação da multa decorre da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade entre o ato praticado, o valor oferecido
como vantagem ilícita, e os demais elementos coligidos nos autos, notadamente: a) a gravidade do contexto em que praticada a conduta ilícita,
nas vésperas do pleito, pelo Chefe do Executivo, acompanhado de empresário que mantém contrato com o Poder Público; b) a tentativa de
cooptar voto de outros eleitores, além dos presentes na conversa.
5.
Não é possível, de imediato, se reconhecer a inelegibilidade como sanção na prática de captação ilícita de sufrágio (art. 1º, I, "j" , da
LC nº 64/90), Deve-se proceder apenas à anotação do Código ASE 540 nos assentamentos do agente, para subsidiar a verificação do efeito
inelegibilidade, em momento e meio processual apropriados.
6.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar o recorrido Valdir Pereira Vaz em multa fixada no valor de 5 mil UFIR,
mantendo-se a sentença na parte em que julga o pedido improcedente em relação aos recorridos Marli Bevilacqua Maito e Rodrigo Reolin
Vaz." (verbis, f. 477/477-v)
O ora Recorrente interpôs Embargos de Declaração (3), os quais foram julgados pelo Acórdão nº 54.246 (4), cuja ementa é a seguinte:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 - REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO - ART. 41-A DA LEI Nº 9.504/97 - ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO
DA MATÉRIA PARA FINS DE RECURSO JUNTO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Inexistindo os vícios alegados nos embargos, impõe-se o seu desprovimento.
2. Para fins de prequestionamento da matéria articulada no recurso, o Tribunal Superior Eleitoral entende que, uma vez presentes no acórdão
embargado qualquer nulidade ou vício, os elementos suscitados pela parte serão considerados incluídos no julgado para essa finalidade, por
força do art. 1.025 do Código de Processo Civil.
3. Embargos conhecidos e rejeitados." (verbis, f. 501)
Nas razões de recurso, o recorrente afirma "afronta ao princípio do devido processo legal e contraditório (art. 5º, LV, da CF) (5)", asseverando
que "a gravação ambiental não foi degravada, tampouco submetida a perícia para identificação da participação do recorrente, o qual nega que
seja sua voz no áudio juntado aos autos" (6).
Nesse ponto, requer "o reconhecimento do cerceamento de defesa ... determinando-se a remessa dos autos à origem, para a produção da
prova requerida" (7).
Insurge-se, ainda, quanto ao conjunto probatório constante dos autos, asseverando que "o vício à livre vontade do eleitor deve estar
comprovado de maneira cabal" (8) e que o caso dos autos não está embasado em elementos concretos.
Sustenta, por fim, a ilicitude de gravação ambiental, uma vez que "somente é viável mediante autorização judicial, além de que somente seria
válida se realizada em ambiente público" (9).
Nessa linha, aduz que a decisão recorrida não se coaduna com a atual jurisprudência, colacionando ementa de julgado do Tribunal Superior
Eleitoral, referente ao REspe nº 838-77.
II - DECISÃO
O recurso é tempestivo, porém não comporta seguimento.
Inicialmente, o recorrente alega cerceamento de defesa decorrente de afronta ao devido processo legal e ao contraditório, ante a não
degravação da mídia que compõe o acervo probatório dos autos em apreço e a ausência de identificação dos interlocutores da conversa pela
perícia.
Acerca da dúvida lançada quanto à identidade dos interlocutores, colhe-se do acórdão recorrido que, na ocasião da realização da perícia
pleiteada, inclusive, pelo próprio recorrente,"tal providência não foi requerida aos peritos, que se restringiram a responder aos quesitos que
lhes foram formulados, acerca da inexistência de adulteração ou fraude na gravação" (10).
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Outrossim, consignou o relator no acórdão que apreciou os aclaratórios que "não houve a interposição de qualquer recurso em face da agora
sustentada negativa de realização de perícia grafotécnica. E ... não se vê dos autos, de forma expressa, pedido de realização de tal prova"
(11).
Já a ausência de degravação submete-se ao postulado de que não há nulidade sem prejuízo - situação essa não demonstrada efetivamente
pelo recorrente - mormente quando se extrai que o juízo de certeza da Corte deste Regional decorreu da pluralidade do conjunto probatório,
verbis: "os eleitores Sandra, Olades, e inclusive a testemunha Reni, asseveraram em juízo, que a conversa ocorreu na noite de 05/09/2016, na
casa dos primeiros, com o fito de pedir-lhes votos ... Para corroborar tal assertiva, ouvido em Juízo, Reni, o empresário local que mantinha
contrato com o poder público, na época dos fatos, confirmou a realização da visita que se realizou na data declarada pelos eleitores, e na qual
esteve presente, juntamente com Valdir" (12).
Não fosse suficiente, fez constar o relator no aresto recorrido que "ouve-se o interlocutor apontado como sendo Valdir, declarar, na gravação
ambiental, que está realizando atos de campanha para `ficar mais 4 anos¿" (13).
Pelo exposto, padecem os argumentos do recorrente, restando afastada a tese de violação dos comandos constitucionais mencionados, bem
assim a alegação de inconsistência do acervo probatório, uma vez que o que levou, indene de dúvidas, à condenação do recorrente, foi, verbis
"o farto conjunto probatório que fundamentou a sentença, aliado à doutrina e à jurisprudência acerca da matéria" (14).
Ademais, conclusão em sentido diverso demandaria, como regra, reexame de fato e provas, providência inviável em sede de recurso especial,
a teor da Súmula TSE nº 24 (15).
À frente, o recorrente insurge-se também quanto ao reconhecimento da licitude das gravações ambientais, reforçando o entendimento de
inadequação da decisão proferida com a transcrição de ementa de julgado do Tribunal Superior Eleitoral, referente ao REspe nº 838-77, cujo
inteiro teor traz anexado ao recurso.
Embora não tenha realizado, no caso, o devido cotejo analítico entre a decisão supostamente divergente e o aresto recorrido, limitando-se
apenas à transcrição da ementa, o que, por força da Súmula TSE nº 28 (16), não é admitido; anoto que o precedente em questão não baliza
dissonância jurisprudencial, porque carece de similitude fática frente ao ora discutido.
No presente, o que a gravação descortina é esquema de compra de apoio político de eleitor, enquanto se extrai daquele que a gravação traz à
tona informações a respeito do voto do eleitor, cujo sigilo goza de proteção constitucional, daí que asseverou a relatora "a opção feita pelo
eleitor não pode ser exposta a partir de uma gravação clandestina, escondida e dissimulada por um dos interlocutores" (17).
Por oportuno, a respeito dessa circunstância, o Supremo Tribunal Federal já manifestou, em regime de repercussão geral, que a gravação
ambiental é prova lícita, atraindo assim a responsabilidade do ora recorrente. Vejamos:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prova. Gravação ambiental. Realização por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Validade.
Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É lícita a
prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (18).
De igual sorte, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na linha de que ¿É lícita a prova consistente em gravação ambiental
realizada por um dos interlocutores, ainda que sem o conhecimento do outro" (STJ, AP nº 693/PA, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe de
04/08/2015) (19).
Leciona José Jairo Gomes, com vistas a esclarecer eventual dúvida, que "Ainda que tais precedentes tenham sido formados na seara criminal,
não há razão para não serem aplicados aos processos eleitorais não penais (como é o caso da AIJE), pois aqui também há de prevalecer
sempre o interesse público. Nos processos eleitorais - como nos criminais - o que invariavelmente está em jogo é o interesse público. E
conforme bem adverte a jurisprudência do STJ: `as garantias constitucionais não podem servir para proteger atividades ilícitas ou criminosas,
sob pena de inversão de valores jurídicos` (STJ, HC nº 222.818/MS - 5ª T - Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 25-11-2014)" .
Por fim, evidencia-se, ainda, o fato de, in casu, se tratar de comunicação própria e não alheia e estar em jogo relevantes interesses e direitos
das vítimas, fazendo, inclusive, a pretensão do recorrente, neste ponto, esbarrar também na Súmula TSE nº 30 (20), pois, consoante disposto
no aresto, "Considera-se como meio de prova lícita a gravação feita pelo eleitor interlocutor, na residência deste, mesmo sem conhecimento
prévio do outro participante da conversa. Precedentes do TSE: HC nº 44405, Rel. Design. Min. Gilmar Ferreira Mendes, DJE de 05/05/2016;
TSE, REspe nº 49928, Rel. Min. Fátima Nancy Andrighi, DJE de 10/02/2012 e do TRE/PR: RE nº 1205, Rel. Dr. Josafá Antonio Lemes, DJE de
25/07/2016; RE nº 1-62.2013, Rel. Des. Edson Vidal; e RE nº 41314, Rel. Dr. Nicolau Konkel Júnior, julgamento em 29/03/2017; RE nº 41549,
Acórdão nº 53289 de 21/08/2017, Relator Antônio Franco Ferreira da Costa Neto, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 11/09/2017" (21).
Nessas condições, nego seguimento ao recurso.
Intimem-se.
À Secretaria Judiciária para as providências.
Curitiba, 26 de outubro de 2018.
DES. LUIZ TARO OYAMA
PRESIDENTE
______________________________________________________________
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 2384-92.2014.6.16.0000
PROCEDÊNCIA: CURITIBA - PR
REQUERENTE : PEDRO DOS SANTOS LIMA GUERRA
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE PEGORARO BERTOLIN - OAB: 76173/PR
RELATOR: DES. GILBERTO FERREIRA
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) da(s) parte(s), do inteiro teor do r. despacho exarado pelo Exmo. Des. Gilberto Ferreira, nos
autos acima discriminados:
"Defiro os pedidos formulados pela Advocacia Geral da União às fls. 701/702.
À Secretaria para que oficie à Caixa Econômica Federal reiterando a determinação de que converta em renda em favor da União o saldo da
conta 0650.635.118684-7.
Intime-se o executado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça as informações prestadas em sua declaração de imposto de renda do
exercício de 2016 no que tange ao imóvel matriculado sob o nº 106.198 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Florianópolis.
Intimem-se.
Curitiba, 31 de outubro de 2018.
DES. GILBERTO FERREIRA Relator"
______________________________________________________________
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Coordenadoria Processual - Seção de Autuação e Distribuição
Resenha de Distribuição

Relação nº 133/2018
Resenha de Distribuição, realizada no período de 31 de outubro de 2018 a 31 de outubro de 2018, quando foram distribuídos pelo Sistema de
Processamento de Dados os seguintes feitos:

Recurso Criminal nº 16-68.2018.6.16.0001
(1)
Origem: CURITIBA-PR (1ª ZONA ELEITORAL - CURITIBA)
Relator: JEAN CARLO LEECK
Tipo:
Distribuição automática
RECORRENTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(S) : DENNIS JORGE MIGLIORINI
ADVOGADO: JONAS BORGES - OAB: 30534/PR
ADVOGADO: FAGNER SCHNEIDER - OAB: 42638/PR
ADVOGADO: THIAGO LOFREDO TEDESCHI - OAB: 47750/PR
ADVOGADO: FERNANDA CRISTINE GONÇALVES - OAB: 83662/PR

Quadro de distribuição
Relator

Total

JEAN CARLO LEECK

1

Lista de Processos por Advogado
Advogado
FAGNER SCHNEIDER - OAB: 42638/PR

(1)

FERNANDA CRISTINE GONÇALVES - OAB: 83662/PR

(1)

JONAS BORGES - OAB: 30534/PR

(1)

THIAGO LOFREDO TEDESCHI - OAB: 47750/PR

(1)

Documentos Eletrônicos Publicados Pelo PJE
Intimações

Processo 0602196-11.2018.6.16.0000

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0602196-11.2018.6.16.0000
REPRESENTANTE: ALIEL MACHADO BARK
Advogados do(a) REPRESENTANTE: RAFAELE BALBINOTTE WINCARDT - PR90531, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051, LUIZ
FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684
REPRESENTADO: ASS BRAS DE FOMEN AS INICIATIVAS E MOVIMENTOS SUPRAPARTIDARIOS DE CUNHO CIVICO E DE POLITIZACAO E
CONSCIENTIZACAO DO CIDADAO BRASILEIRO - ABRACA
Advogado do(a) REPRESENTADO:
RELATOR: RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO
1. Foi determinada a citação da Sra. Patrícia Brombai Pierrotti Bacci, conforme requerido pelo Representante no documento id nº 317723. Da análise dos
autos, verifico que a Carta Precatória retornou negativa (id. nº 356466).
2. Diante disso, intime-se novamente o Representante para que se manifeste, no prazo de 02 (dois) dias, acerca da Carta Precatória e do interesse no
prosseguimento do feito, tudo em razão da urgência que a situação requer, ficando desde já igualmente Ciente que, caso permaneça silente, seu silêncio
poderá ser considerado como uma renúncia tácita ao continuidade do processo.
3. Com ou sem a manifestação, voltem conclusos.
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Curitiba, 30 de outubro de 2018.
RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO
Juiz Auxiliar

Processo 0603671-02.2018.6.16.0000

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0603671-02.2018.6.16.0000 IMPETRANTE(S): TVCI TV COMUNICAÇÕES INTERATIVAS LTDA - EPP
Advogado(s) do(s) Impetrante: Maurício Vitor Leone de Souza IMPETRADO(S): RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO (JUIZ AUXILIAR DO
TRE/PR) RELATOR: Jean Carlo Leeck
RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança impetrado por TVCI TV COMUNICAÇÕES INTERATIVAS LTDA - EPP, com pedido de decisão liminar, para o fim de
"suspender os efeitos da liminar concedida na Rp 0603633-87.2018.6.16.0000 até o julgamento do writ".
Descreve que, na representação referida, a autoridade coatora teria concedido liminarmente em favor de Marcus Roque, presidente da Câmara de Vereadores
de Paranaguá, medida que configura "ato de censura prévia em relação a fatos não produzidos pela impetrante", violando os artigos 5º, inciso IV, e 220, §§1º e
2º, da Constituição Federal.
Narra que a imagem apresentada como prova nos autos de representação "não foi produzida pela emissora, não éde autoria da emissora, e trata-se de fotomontagem, não se assemelha em nada àreportagem levada ao ar", negando "qualquer vínculo com a imagem citada" e indicando que, tão logo tomou
conhecimento da veiculação em mídia social, emitiu duas notas oficiais, disponíveis nas suas redes sociais pelas URL's
https://www.facebook.com/1822611131387996/posts/2093421590973614/ e https://www.facebook.com/289540784547041/posts/1088211708013274/.
Afirma que o juiz prolator da decisão atacada "foi induzido a erro pela petição inicial a ele apresentada, pois que a própria se refere erroneamente a que a
reportagem produzida pela Impetrante, estaria se referindo ao registro de candidatura" de Marcus Roque, mas que não éesse o fato abordado na reportagem.
Esta reflete "ação em trâmite perante essa Justiça Eleitoral, em que o 1º suplente de Vereador eleito pelo MDB em Paranaguá, requer seja declarada a
infidelidade partidária do Vereador Marcus Antonio Elias Roque, face a sua mudança de Partido (MDB->Podemos) e tenha seu mandato Cassado como
trânsfuga, conforme expressamente consta dos autos nº 600462-25.2018.6.16.0000".
Prossegue aduzindo que, no "referido Processo Judicial, o Ministério Público Eleitoral apresentou parecer (...) na tarde desta sexta-feira, em que opinou,
conforme texto do parecer do Ministério Público Eleitoral, apresentado pela Dra. Eloisa Helena Machado", pela procedência do pedido, decretando-se a perda
do mandato eletivo de Marcus Antonio Elias Roque.
Especificamente no que refere àconcessão da tutela de urgência, alega que: (i) as decisões interlocutórias não estão sujeitas a recurso imediato, nos termos do
artigo 29 da Resolução TSE nº 23.547/2017, razão pela qual o ato coator somente pode ser afastado pela via mandamental; (ii) a decisão objurgada impede o
livre exercício do seu mister, que éinformar, havendo "fatos verdadeiros a serem informados"; (iii) a matéria não se refere àcondição de Marcus Roque como
candidato, mas sim como vereador e presidente da Câmara Municipal de Paranaguá.
A liminar foi concedida em parte e, posteriormente, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela extinção do processo sem resolução do mérito, haja
vista a perda superveniente do objeto.
Diante disso, o impetrante foi intimado a manifestar-se acerca da existência de interesse processual.
Em síntese, éo relatório.
O mandamus foi impetrado com a única finalidade de suspender os efeitos da liminar concedida pela autoridade nominada como coatora nos autos da RP
0603633-87.2018.6.16.0000.
Decorrido o pleito ao cargo pretendido pelo impetrante e considerando que nos autos da representação mencionada foi proferida decisão, em 16/10/2018,
extinguindo o processo sem resolução do mérito pela perda superveniente do interesse de agir, a mesma conclusão estende-se ao presente, uma vez que a
liminar contra a qual se insurgiu o impetrante não mais subsiste diante da prolação de decisão definitiva naqueles autos.
Diante do exposto e considerando a expressa concordância do autor, julgo extinto o presente mandado de segurança sem resolução do mérito com fundamento
no artigo 485, inciso VI, do CPC.
Intime-se.
Curitiba, 30 de outubro de 2018.
JEAN LEECK Relator

Processo 0603467-55.2018.6.16.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO N.º 54.360
MANDADO DE SEGURANÇA (120) - 0603467-55.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
RELATOR(A): PEDRO LUIS SANSON CORAT IMPETRANTE: MUNICIPIO DE CURITIBA Advogados do(a) IMPETRANTE: VANESSA VOLPI
BELLEGARD PALACIOS - PR23484, MIGUEL ADOLFO KALABAIDE - PR35315 IMPETRADO: JUIZ AUXILIAR - GRACIANE APARECIDA DO
VALLE LEMOS Advogado do(a) IMPETRADO:
EMENTA: ELEIÇÃO 2018. MANDADO DE SEGURANÇA. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. CONCESSÃO DE LIMINAR. GOVERNANDORA
CANDITATA ÀREELEIÇÃO. DETERMINAÇÃO PARA QUE A PREFEITURA SE ABSTENHA DE DIVULGAR EM SUA PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. POSSÍVEL CONDUTA VEDADA INDIRETA. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO A SER RESGUARDADO. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.
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RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Município de Curitiba, pessoa jurídica de direito público interno, contra ato da Juíza Auxiliar Graciane
Aparecida do Valle Lemos, que, em sede da Representação nº 0602192-71.2018.6.16.000, determinou que o Município de Curitiba se abstenha de divulgar
todos e quaisquer atos financiados de forma direta ou indireta pelo Governo do Estado do Paraná, principalmente aqueles relacionados àintegração do
transporte coletivo na Região Metropolitana.
O impetrante sustenta que a proibição da publicidade institucional de todos os atos que de alguma forma sejam apoiados ou financiados pelo Governo do
Estado do Paraná teria sido uma decisão extra petita, já que sequer foram objeto de impugnação na petição inicial, bem como estariam a abranger publicidades
contendo informações relevantes aos munícipes.
Fundamenta ainda a sua alegação que, para dar cumprimento àordem recebida, teria que fazer cessar todas as publicidades institucionais com apoio ou
financiamento do Estado, até mesmo aquelas em que sequer há citação do Governo, ou que a Governadora candidata àreeleição tenha utilizado em seu
programa eleitoral.
Por fim, ressalta que os adesivos fixados nas estações-tubo, acerca da integração do transporte coletivo, não podem ser considerados publicidade institucional,
pois visam apenas sinalizar às pessoas o novo serviço prestado, razão pela qual restaram preservados na decisão pós-embargos de declaração.
Aduz que não éparte legítima na representação, a ação foi intentada contra os candidatos e a coligação, no entanto com pedido a ser cumprido pela ora
impetrante. Que a vedação de condutas contida na lei eleitoral, destina-se àagentes públicos e não entes federados.
Trouxe ainda àdiscussão o limite do objeto litigioso dado pela causa de pedir, que no presente caso foi a ilegalidade da publicidade institucional relativa ànova
linha do transporte coletivo de Curitiba e sua integração com àRegião Metropolitana. Sendo assim, o ato coator teria avançado para além da causa de pedir na
inicial, já que não mencionou nenhuma outra propaganda institucional além daquelas relativas àintegração do transporte metropolitano, demonstrando assim a
ilegalidade do ato coator genérico.
Alega ainda violação aos princípios da publicidade e da eficiência que obrigam àadministração pública dar ampla divulgação de seus atos.
Foi concedida parcialmente a liminar pleiteada para que a Prefeitura Municipal de Curitiba se abstenha de fazer uso da propaganda institucional visando
promover a imagem da Governadora candidata àreeleição, notadamente da campanha relativa àintegração do transporte coletivo, evitando assim causar um
desequilíbrio no pleito, mantendo a mesma pena de multa arbitrada em sede de Representação.
Éo relatório do necessário.

VOTO
Inicialmente, quanto ao cabimento do writ, o regime legislativo acerca do tema está contido nos artigos 1º e 5º da Lei nº 12.016/09, nos seguintes termos:
“Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que,
ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que
categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. (...)
Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;
II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
III - de decisão judicial transitada em julgado.”
Verifica-se do presente Mandado de Segurança que a impetrante não era parte no processo em que foi proferida a decisão ora questionada, não sendo parte
legitimada a recorrer, portanto o único instrumento possível para garantir o seu direito éo presente writ.
O Mandado de Segurança étempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido.
A decisão ora imputada por ilegal, deferiu tutela de urgência determinando que o Município de Curitiba se abstenha de divulgar todos e quaisquer atos
financiados ou apoiados pelo Governo do Estado, por considerar que estaria configurada conduta vedada de forma indireta da Governadora candidata
àreeleição.
O ato coator possui o seguinte teor (ID 298360):
“(...)
Determinar àPrefeitura Municipal de Curitiba que se abstenha de divulgar em sua publicidade
institucional atos apoiados ou financiados de forma direta ou indireta pelo Governo do Estado do
Paraná, sob pena de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por evento;
(...)”
Da leitura da decisão impetrada, vê-se que a autoridade coatora declinou, de forma exaustiva, os fundamentos pelos quais decidiu. Referida decisão assentou o
entendimento de que a candidata Cida Borguetti, ao divulgar em sua campanha eleitoral, o apoio do Prefeito Municipal de Curitiba, teria incidido em conduta
vedada, de forma indireta, pois pode vir a caracterizar vinculação da publicidade institucional da Prefeitura, com o apoio àcampanha da Governadora.
A ora impetrante, Prefeitura Municipal de Curitiba, sustenta que a propaganda em tela refere-se apenas àdivulgação de realizações da administração pública
municipal sem caráter eleitoral.
Ocorre que a propaganda onde a candidata àreeleição ao Governo do Estado, Cida Borghetti, aparece juntamente com o Prefeito Municipal de Curitiba, em
frente as estações-tubo adesivadas, e referindo-se, conforme diálogo transcrito abaixo, que as integrações com os ônibus da região metropolitana de Curitiba,
apenas ocorrerão se a Governadora for reeleita, aparenta o uso da publicidade institucional da Prefeitura. Relacionando a campanha da candidata ao programa
da Prefeitura, isso em um período em que tais publicidades não podem ocorrer, caracterizando conduta vedada.
Vejamos o diálogo:
“Cida: Hoje nós vamos bater um papo com o prefeito Rafael Greca sobre a integração o transporte coletivo.
Greca: A parceria com o governo do Estado e épor isso que eu estou na campanha da Cida Borghetti, éessencial para a integral das linhas metropolitanas.
Cida: E vamos fazer mais integrações pela região metropolitana.
Greca: Agora, a grande Curitiba écada vez mais uma só se nós formos, aqui ó, no 11.

A legislação aplicável ao caso, art. 73, VI. “b” da Lei 9504/97, assim dispõe:
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“Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
(...)
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
(...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave
e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral; “
Alega a impetrante a ilegitimidade do Município de Curitiba para figurar como destinatário da conduta vedada, visto que o ato teria sido praticado pelo
Prefeito Municipal, em apoio político àcandidata àreeleição ao Governo do Estado.
Muito embora tenha sido a aparição do Prefeito Municipal em apoio àcandidata ao governo, a utilização das imagens com as estações-tubo adesivadas,
vincula-se àimagem do programa municipal de integração do transporte da cidade de Curitiba com a região metropolitana, caracterizando publicidade
institucional. As propagandas institucionais de um ente da federação são de responsabilidade desse ente, em um primeiro momento. Portanto está a Prefeitura
Municipal legitimada a fazer cessar essas propaganda irregular.
Não éde se duvidar que um este estatal necessita do instrumento da propaganda institucional para dar publicidade e transparência aos seus atos e programas,
também éessa modalidade de publicidade uma forma de levar aos munícipes as informações necessárias e úteis ao seu bem-estar.
No presente caso estamos diante de Eleições Gerais, e a propaganda ora questionada épara a eleição do Governo do Estado, então, em tese, não estaria o
município proibido pela lei de veicular sua propaganda institucional. No entanto, como demonstrado acima, a propaganda institucional de um programa do
município, ainda que em colaboração com Governo do Estado, está promovendo a imagem da Governadora candidata àreeleição, fugindo assim de sua função
meramente informativa.
Caracterizada está a propaganda institucional indireta por parte de candidato, conduta vedada pela legislação eleitoral. Vejamos o que diz o jurista Rodrigo
López Zilio:
“Consoante o §3º do art. 73 da LE, a conduta vedada prevista no art. 73, VI, “b”, da LE érestrita àcircunscrição do pleito, ou seja, ao âmbito territorial no
qual os mandatos estejam sob disputa. Logo, em tese, épossível a publicidade institucional, mesmo no período proscrito, no âmbito municipal quando ocorre
a eleição geral (estadual, federal e presidencial) e éigualmente possível a publicidade na esfera estadual e federal e época de eleições municipais. Embora
possível a publicidade pelo Município na época de eleições gerais, em determinadas circunstâncias visualiza-se a possibilidade de ilícito eleitoral. Por
hipótese, determinado Município, - cujo mandatário possui vínculo com o Presidente da República ou Governador do Estado –passa a divulgar
sistematicamente, no período vedado, publicidade institucional municipal ou federal, com menção de que as obras foram financiadas pelo governo estadual
ou federal. No caso em tela, ocorre uma espécie de publicidade institucional indireta, o que também não étolerado pela legislação –sem prejuízo de apurar
esse fato sob a ótica do abuso de poder.” (Direito Eleitoral, fl. 617)
Também éesse o entendimento da jurisprudência:
“RE - RECURSO ELEITORAL n 8542 - Guarapuava/PR ACÓRDÃO n 53058 de 22/05/2017 Relator(a) ROBERTO RIBAS TAVARNARO Publicação: DJ Diário de justiça, Data 26/05/2017
Ementa:
EMENTA - REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS EM CAMPANHA. LEI 9.504/1997, ART. 73, VI, 'B'. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. AFIXAÇÃO DE PLACA DE OBRA PÚBLICA NO PERÍODO VEDADO. OBRA REALIZADA EM PARCERIA ENTRE O GOVERNO DO
ESTADO E A PREFEITURA MUNCIPAL. PRÉVIO CONHECIMENTO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Não há nulidade do processo ante a ausência de citação do vice, na condição de litisconsorte passivo, quando a AIJE foi julgada procedente apenas para
aplicar sanção pecuniária ao titular do cargo majoritário, sem resultar em cassação de registro ou diploma daquele. (TSE, AgRg-REspE nº 61742, Acórdão
de 07/08/2014, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJE 27/8/2014)
2.A regra contida no §3º, do art. 73, da Lei nº 9.504/1997 não autoriza a publicidade institucional por via indireta, por meio da associação indevida da
publicidade estadual/federal com a Administração Municipal, de modo a favorecer o ente cujo mandato esteja em disputa.
3.As condutas vedadas do art. 73, VI, "b", da Lei das Eleições possuem caráter objetivo, configurando-se com a simples veiculação da publicidade
institucional dentro do período vedado, independente do intuito eleitoral.
4.Resta demonstrada a responsabilidade e o prévio conhecimento do Chefe do Executivo Municipal acerca da publicidade institucional quando o ente público
municipal atua como executor e agente financeiro auxiliar da obra pública.
5.Recurso conhecido e desprovido.” Grifei
Ficou caracterizado assim, a regularidade da decisão impugnada por vislumbrar uma conduta vedada indireta por parte da Governadora candidata àreeleição.
A impetrante, Prefeitura Municipal de Curitiba, alega que há prejuízo para a continuidade dos trabalhos do ente público municipal, pois a permanecer a ordem
impetrada em sua integralidade, estaria proibida de utilizar-se do instrumento da propaganda institucional para dar publicidade, transparência e visibilidade aos
seus programas quando apoiados ou financiados pelo Governo do Estado.
De todo o exposto, e após a análise do contido nos autos, vislumbro que nesta parte da alegação assiste razão àimpetrante. Na Representação que deu origem
àdecisão ora questionada, muito embora tenha pedido genérico para a suspenção de toda e qualquer publicidade institucional relativa àprograma apoiado ou
financiado pelo Governo do Estado, os fatos discutidos referem-se apenas àcampanha feita do programa de integração do transporte coletivo. Ainda há
disciplina do Código de Processo Civil, de uso subsidiário no Direito Eleitoral que determina que o pedido deva ser certo, art. 322 CPC e não genérico como
no presente caso.
Assim, a questão discutida aqui éa divulgação da propaganda institucional relativa ao programa de integração dos ônibus que, da forma como foi feita, estaria
a promover a pessoa da governadora, candidata àreeleição, vinculada ao programa e a continuidade do programa.
Vê-se portanto que a decisão impugnada no presente mandamus feriu direito líquido e certo da impetrante, estando eivada de ilegalidade sendo, portanto, a
concessão da segurança, medida que se impõe.
DECISÃO
Feitas todas essas considerações, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral e voto por conhecer do presente Mandado de Segurança e no mérito,
concedê-lo em parte, reconhecendo a ilegalidade da decisão impugnada na parte que determina àPrefeitura Municipal de Curitiba que se abstenha de divulgar
todos e quaisquer atos financiados de forma direta ou indireta pelo Governo do Estado do Paraná.
Mantenho a decisão liminar para que a Prefeitura Municipal de Curitiba se abstenha de fazer uso da propaganda institucional visando promover a imagem da
Governadora candidata àreeleição, notadamente da campanha relativa àintegração do transporte coletivo, evitando assim causar um desequilíbrio no pleito,
mantendo a mesma pena de multa arbitrada em sede de Representação.
Comunique-se essa decisão àautoridade impetrada, para as providências cabíveis.
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Écomo voto.
Curitiba, 24 de outubro de 2018.
PEDRO LUÍS SANSON CORAT –RELATOR

EXTRATO DA ATA

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0603467-55.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. PEDRO LUIS SANSON CORAT IMPETRANTE: MUNICIPIO DE CURITIBA - Advogados do(a) IMPETRANTE: VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS - PR23484, MIGUEL
ADOLFO KALABAIDE - PR35315 - IMPETRADO: JUIZ AUXILIAR - GRACIANE APARECIDA DO VALLE LEMOS DECISÃO
A Corte, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Taro Oyama. Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Gilberto
Ferreira e Juízes Pedro Luis Sanson Corat, Paulo Afonso da Motta Ribeiro, Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, Jean Carlo Leeck e o Desembargador
Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Doutora Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.10.2018 .

Proclamação da Decisão
A Corte, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator. Curitiba, 24/10/2018 RELATOR(A) PEDRO LUIS SANSON
CORAT

Processo 0603676-24.2018.6.16.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
SEGREDO DE JUSTIÇA
REPRESENTAÇÃO Nº 0603676-24.2018.6.16.0000
RELATOR: RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO
REPRESENTANTE: SIGILOSO Advogado do(a) REPRESENTANTE: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874 REPRESENTADO: SIGILOSO
Advogados do(a) REPRESENTADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP307184, PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP310634, CAMILA DE ARAUJO
GUIMARAES - SP333346, PRISCILA ANDRADE - SP316907, NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP317372, RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA
- SP266298, CARINA BABETO CAETANO - SP207391, JANAINA CASTRO FELIX NUNES - SP148263, CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436,
RODRIGO RUF MARTINS - SP287688, DANIELLE DE MARCO - SP311005 Advogado do(a) REPRESENTADO:
PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO
Intimação, na forma, da lei, do(s) advogado(s) da parte(s), do inteiro teor da/o r. decisão/despacho exarado pelo d. Juiz Auxiliar RICARDO AUGUSTO REIS
DE MACEDO, nos autos acima referidos, com o seguinte teor:
" (...) intime-se novamente a Representante para que se manifeste, no prazo de 01 (um) dia, acerca das diligências cumpridas e do interesse no prosseguimento
do feito, tudo em razão da urgência que a situação requer, ficando desde já igualmente Ciente que, caso permaneça silente, seu silêncio poderá ser
considerado como uma renúncia tácita ao continuidade do processo .
Curitiba, 24 de outubro de 2018.
RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO
Juiz Auxiliar"
Curitiba, 5 de novembro de 2018.
Seção de Processamento I

Processo 0600688-30.2018.6.16.0000

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0600688-30.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
[Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet]
RELATORA: GRACIANE LEMOS
REPRESENTANTE: 11 - PARTIDO PROGRESSISTA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR, RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS
Advogados do(a) REPRESENTANTE: FLAVIO PANSIERI - PR31150, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666, OTAVIO AUGUSTO
BAPTISTA DA LUZ - PR86785, VANIA DE AGUIAR - PR36400 Advogados do(a) REPRESENTANTE: FLAVIO PANSIERI - PR31150, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR86785, VANIA DE AGUIAR - PR36400 REPRESENTADO:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., DELCIO RODRIGUÊS
Advogados do(a) REPRESENTADO: JANAINA CASTRO FELIX NUNES - SP148263, SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP307184, PRISCILA
PEREIRA SANTOS - SP310634, RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - SP305630, RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA - SP266298,
PRISCILA ANDRADE - SP316907, RODRIGO RUF MARTINS - SP287688, CARINA BABETO CAETANO - SP207391, MILA DE AVILA VIO SP195095, CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436, NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP317372, CAMILA DE ARAUJO GUIMARAES - SP333346
Advogados do(a) REPRESENTADO: LAIS ROSA BERTAGNOLI LODUCA - SP372090, PAULA REGINA BERNARDELLI - PR70048, FERNANDO
GASPAR NEISSER - SP206341

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 222

Curitiba, quarta-feira, 7 de novembro de 2018

Página 15

SENTENÇA
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Delcio Rodrigues em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Partido
Progressista e por Ricardo José Magalhães Barros, para determinar a suspensão de duas postagens realizadas no perfil do Facebook do Jornal "O Bom do Dia",
nas URL's específicas indicadas na inicial e na decisão ora embargada.
Nas razões dos embargos de declaração, alegou-se que "(...) da forma como se estrutura, a decisão padece de evidente contradição: reconhece que não houve
propaganda negativa, mas considera as publicações irregulares com base na Resolução do TSE que regulamenta a propaganda", pugnando pelo saneamento da
contradição apontada.
Éo relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
De acordo com o artigo 96, §8º, da Lei nº 9.504/97, a interposição dos recursos eleitorais em sede de representações eleitorais éde 24 (vinte e quatro) horas da
sua publicação, o que se aplica, também, para os embargos de declaração.
Regulamentando a Lei Eleitoral, a Resolução do TSE nº 23.547/17 dispõe no artigo 20, verbis: "Art. 20. A decisão final proferida por juiz auxiliar estará
sujeita a recurso para o plenário do tribunal eleitoral, no prazo de 1 (um) dia da publicação da decisão em mural eletrônico ou em sessão, assegurado ao
recorrido o oferecimento de contrarrazões, em igual prazo, a contar da sua intimação (Lei nº 9.504/1997, art. 96, §§4º e 8º).". (grifei)
A decisão foi publicada no dia 29 de agosto de 2018 e, portanto, o recurso deveria ter sido interposto no dia 30 de agosto, eis que o prazo éde 1 (um dia) da
publicação da decisão no mural eletrônico, sendo interposto, contudo, no dia 31, como se vê da ID 140816.
Dessa forma, os embargos de declaração são intempestivos, o que impede o conhecimento do recurso.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeito os embargos ante a sua intempestividade.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Curitiba, 31 de outubro de 2018.
Graciane Lemos - Juíza Auxiliar do TRE/PR

Processo 0603679-76.2018.6.16.0000

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0603679-76.2018.6.16.0000
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Advogado do(a) REPRESENTANTE:
REPRESENTADO: LEANDRO GOMES MAIKUMA
Advogados do(a) REPRESENTADO: JULIANA APARECIDA SALOMAO ZUCOLLI - PR93458, MATHEUS LUCAS SANTOS TEIXEIRA - PR86589,
GUSTAVO ANTONIO OLIVEIRA DE ALMEIDA - PR84391, KIMBERLLY NAOMI OKUDA - PR79941, ANGELITA CAROLINY VILELA
SALVADOR - PR79939, THIAGO CAVERSAN ANTUNES - PR38469
RELATOR: RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO
SENTENÇA
I - Relatório
Trata-se de representação eleitoral, com pedido de concessão de tutela de urgência, ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, em face de
LEANDRO GOMES MAIKUMA, candidato ao cargo de Deputado Federal, por veiculação de propaganda eleitoral irregular, consistente na divulgação de
postagem com conteúdo “patrocinado”, sem indicação de CNPJ ou CPF, no seu perfil na rede social Facebook.
O representante alegou, em síntese, que: 1) na “publicidade promovida pelo candidato não constam, de forma clara e legível, o número de inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, nem a expressão
"Propaganda Eleitoral", requisitos essenciais para que haja a correta identificação ao eleitor de que se trata de propaganda eleitoral, bem como para que
haja possibilidade de fiscalização dos gastos promovidos pelo candidato”; 2) “Além da publicação acima, a página do candidato conta com inúmeras outras,
apontadas no final da presente peça”; 3) “pecou o candidato ao não contratar o impulsionamento de conteúdo com todos os dados essenciais a correta
identificação ao eleitor bem como de forma a permitir a fiscalização de seus gastos de campanha por meio de sua prestação de contas”; 4) “Ao deixar de
promover o impulsionamento de conteúdo de forma a atender a todos os requisitos legalmente exigidos, incorreu o representado nas sanções descritas no art.
24, §2º da Res. TSE 23.551/2017, que reproduz o texto do art. 57-C, §2º da Lei das Eleições”; 5) “Há que se pontuar que não se está adentrando no mérito do
conteúdo da publicação, mas apenas na forma de sua divulgação, que não atende às exigências legais”.
Ao final, requereu: “a) O recebimento da presente representação, com determinação, inaudita altera parte para que o representado promova o bloqueio dos
conteúdos apontados nesta peça, no prazo de 3 horas, sob pena de multa pelo descumprimento, arbitrada por este juízo; b) A intimação da empresa Facebook
Brasil, conforme os meios de comunicação fornecidos a esta Justiça Eleitoral, para fins de prestar informações acerca do impulsionamento em questão, bem
como os dados do contratante e a quantia despendida para a devida publicidade.”
A Liminar foi concedida porque, em exame sumário, concluí que as propagandas impugnadas infringiram o previsto nos artigos 57-C da Lei nº 9.504/97, e
§5º, do artigo 24 da Resolução TSE nº 23.551/2017.
O Facebook do Brasil apresentou as informações devidas, em cumprimento àdecisão liminar (id nº 319034).
Em sua defesa, o Representado afirmou que: 1) quando ciente da Representação em curso, retirou o conteúdo questionado do ar; 2) o conteúdo foi pago e
patrocinado com recursos do Fundo Eleitoral; 3) o impulsionamento foi contratado conforme tutorial do próprio Facebook para contas eleitorais; 4) o equívoco
questionado pelo Representante não ocorreu por negligência ou má-fé; 5) tal ferramenta de campanha énova e não há tutoriais mais didáticos para facilitar sua
contratação; 6) as ferramentas e instruções do impulsionamento são complexas e as restrições orçamentárias da campanha não permitiram a contratação de
profissional especializado para esta tarefa. Nestes termos, pleiteou o arquivamento da Representação ou, subsidiariamente, o direito de firmar termo de
ajustamento de conduta ou a fixação de eventual sanção em parâmetros mínimos.
Éo relatório.
II –Fundamentação
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 222

Curitiba, quarta-feira, 7 de novembro de 2018

Página 16

Primeiramente, pontuo que o regramento eleitoral tem buscado abarcar as inovações tecnológicas que afetam diretamente a realização das campanhas
eleitorais.
A respeito do tema, o doutrinador Olivar Coneglian discorre que:
“O mundo da intercomunicação eletrônica informatizada não mais écampo virgem, já foi invadido pela mídia eleitoral.
Depois de algum tempo titubeando sobre permitir ou não a propaganda pela internet, a legislação brasileira amadureceu e implantou definitivamente a rede
no coração da propaganda eleitoral, por intermédio do art. 57-A e seguintes, introduzidos na Lei das Eleições pela Lei 12.034/2009.” (Propaganda Eleitoral.
14ª ed. Curitiba: Juruá, 2018, p. 367.)
Neste sentido, vemos as disposições do art. 57-C, §§2º e 3º, da Lei n° 9.504/1997, que tratam especificamente da promoção de candidatos e agremiações que
são veiculadas na internet, com o seguinte conteúdo:
“Art. 57-C. Évedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes. (Redação dada pela Lei
nº 13.488, de 2017)
[...]
§2º. A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado
seu prévio conhecimento, o beneficiário, àmulta no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro
da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
§3º. O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no país,
ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no país e apenas com o fim de promover ou beneficiar
candidatos ou suas agremiações.”
O artigo 24, §5º da Resolução TSE nº 23.551/2017 contém importante regra a respeito do impulsionamento, que aqui transcrevo:
“§5º. Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão “Propaganda Eleitoral”.
Convém destacar a definição de “impulsionamento” trazido pelo artigo 32, inciso XIII, da Resolução TSE nº 23.551/2017, que consiste no “mecanismo ou
serviço que, mediante contratação com os provedores de aplicação de internet, potencializem o alcance e a divulgação da informação para atingir usuários
que, normalmente, não teriam acesso ao seu conteúdo”.
Ainda conforme as lições do doutrinador Olivar Coneglian:
“A regra éque a propaganda na internet não pode ser paga, isto é, não épermitido que haja cobrança pela veiculação da propaganda. Mas existem duas
exceções.
A primeira éaquela prevista no art. 43 da Lei 9.504/97 (...).
A segunda possibilidade éo pagamento do impulsionamento de conteúdos. Podem-se pagar os custos com a criação e inclusão de sítios na internet, pois isso
demanda a contratação de servidor. Feito esse contrato com o servidor, pode-se contratar, e pagar, também o impulsionamento de conteúdos. Não há
qualquer dúvida de que se trata de pagamento para a divulgação de propaganda, pois o impulsionamento nada mais édo que espalhar, para número grande
de pessoas que acessam a internet, o conteúdo de uma propaganda ali colocada sem custos.
A publicação impulsionada pelo provedor deve ser rotulada ou identificada como tal, e a contratação do impulsionamento deve ser feita por partidos e
candidatos, ou seus representantes, com provedor da aplicação de internet com sede e foro no país, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou
representante legalmente estabelecido no País. Pessoa natural que não seja candidato não pode contratar o impulsionamento.” (Ibidem, p. 374.)
Segundo o doutrinador, o estabelecimento de regras a respeito do impulsionamento de conteúdo “permite um maior controle pela Justiça Eleitoral daquilo que
se divulga na internet, para evitar que sejam feitas despesas não declaradas na prestação de contas (art. 26, XV) e mesmo para assegurar efetividade às
decisões que determinam a retirada de conteúdos ilegais” (Ibidem, p. 374.)
Conclui-se, assim, pela possibilidade de veiculação de propaganda eleitoral na internet de forma paga, apenas na modalidade chamada “impulsionamento”,
que deve obedecer a requisitos legais para ser considerada regular, inclusive quanto àforma de sua divulgação.
A respeito do tema, destaco a seguinte jurisprudência do TRE/PB, quanto àlegitimidade para veicular o impulsionamento :
“...caso o perfil pertença a candidato, partido ou coligação, tanto a propaganda eleitoral quanto o impulsionamento são permitidos; caso se trate de pessoa
natural (não candidata) épossível apenas a propaganda, vedada a contratação de impulsionamento de conteúdos.” (TRE/PB - Consulta n 060049755,
ACÓRDÃO n 060049755 de 29/08/2018, Relator(a) JÚLIO ALCINO DE OLIVEIRA NETO, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Data
31/08/2018).
Quanto ao impulsionamento realizado no Facebook, observo que a referida rede social disponibilizou uma série de ferramentas a fim de viabilizar a
transparência das informações referentes àcampanha eleitoral realizada no Brasil, como a “Biblioteca de Anúncios”, cujo conteúdo se encontra disponível ao
público em geral, com a possibilidade de pesquisa nominal.
A esse respeito, consta do site do Facebook que:
“Se um anunciante declarar que o anúncio está relacionado a política ou a temas de importância nacional, e se esse anúncio for direcionado para o Brasil,
ele será exibido na Biblioteca de Anúncios. Isso pode incluir anúncios sendo veiculados no momento, anúncios que deixaram de ser veiculados, anúncios que
um anunciante excluiu e anúncios que estavam ativos antes de serem reprovados devido a violações da política.” (https://ptbr.facebook.com/business/help/2405092116183307)
Dessa forma, como acima referido, vemos que o anúncio feito no Facebook cujo conteúdo se refira àcampanha eleitoral, deve possuir características que
possibilitam que o usuário da rede social identifique sua natureza eleitoral, diferentemente dos demais anúncios.
Com essas considerações, passo àapreciação dos fatos relativos ao caso em comento.
Dentre as divulgações de conteúdo impulsionado, apresento alguns exemplos:
A publicação apresenta, no canto esquerdo superior, a identificação “Patrocinado”, não deixando qualquer dúvida de que se tratam de “anúncio pago”.
Assevero que, mediante acesso à“Biblioteca de Anúncios” do Facebook, ferramenta que disponibiliza informações acerca de todos os impulsionamentos
realizados em campanha eleitoral, a consulta pelo CNPJ de campanha do candidato representado (031.234.304/000-14) não retornou resultados de “anúncio
patrocinado”
de
cunho
político,
conforme
se
verifica
na
URL
<https://www.facebook.com/ads/archive/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=BR&q=031.234.304%2F000-14 >.
Conclui-se, assim, que o representado contratou anúncios pagos, os quais não foram registrados, no Facebook, como de cunho eleitoral.
Conforme se observa das postagens reproduzidas nesta sentença, não foram consignadas, nos referidos anúncios, as informações que obrigatoriamente devem
constar da propaganda eleitoral paga veiculada na internet, como a indicação de se tratar de propaganda eleitoral e o CNPJ ou CPF do responsável.
Neste ponto, o Procurador Regional Eleitoral Auxiliar asseverou que:
“Note-se que na publicidade promovida pelo candidato não constam, de forma clara e legível, o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, nem a expressão "Propaganda Eleitoral", requisitos
essenciais para que haja a correta identificação ao eleitor de que se trata de propaganda eleitoral, bem como para que haja possibilidade de fiscalização dos
gastos promovidos pelo candidato.
(...)
Como se vê, pecou o candidato ao não contratar o impulsionamento de conteúdo com todos os dados essências a correta identificação ao eleitor bem como de
forma a permitir a fiscalização de seus gastos de campanha por meio de sua prestação de contas.
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(...)
Éde se frisar que a Res. TSE 23.553/2017, que disciplina a arrecadação e gastos de campanha, em seu art. 37, XII, exige o registro dos "custos com a criação
e inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e foro no
País". Assim, para que haja a correta identificação do gasto com tal meio publicitário éessencial que a contratação atenda aos requisitos exigidos na Res.
TSE 23.551/2017, sob pena de restar inviabilizada a análise das contas eleitorais oportunamente, além de não informar corretamente o eleitor. Ao deixar de
promover o impulsionamento de conteúdo de forma a atender a todos os requisitos legalmente exigidos, incorreu o representado nas sanções descritas no art.
24, §2º da Res. TSE 23.551/2017, que reproduz o texto do art. 57-C, §2º da Lei das Eleições”.
Observo que o Facebook, ao fornecer dados referentes àcontratação do impulsionamento (id nº 319039 e 319038), informou que, no período de 16/08/2018 a
07/10/2018, o representado contratou o impulsionamento de conteúdo de diversas postagens da sua página da rede social, no valor total de R$ 5.335,46 (cinco
mil, trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos).
Assim, como já consignado na Decisão Liminar, éde se notar que o presente impulsionamento efetivamente visou a “promoção e o benefício” de candidato,
porém, não houve a necessária “identificação inequívoca” do patrocínio contratado, exigida pela Resolução TSE nº 23.551/2017.
Em que pese a referida contratação ter cumprido com os requisitos exigidos no §3º, do artigo 57-C, da Lei nº 9.504/97, ou seja, ter sido realizada diretamente
com provedor da aplicação de internet e com o fim de promover e beneficiar o candidato representado, as publicações não estavam identificadas
“inequivocamente” como impulsionadas pela campanha eleitoral do candidato.
Não havendo circunstâncias que justifiquem a majoração da sanção, acredito ser adequada a condenação do representado ao patamar mínimo da multa prevista
na legislação (§2º, do artigo 57-C, da Lei 9.504/97), em razão da ausência de indicação “inequívoca” da contratação e também do CPF ou CNPJ do
contratante, considerando que o valor pago foi de R$ 5.335,46 (cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos).
Assim, entendendo que faltou ao representado cumprir com todos os requisitos exigidos no artigo 24 e seus parágrafos, da Resolução TSE nº 23.551/2017,
porém, observados os Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, além do caráter educativo da sanção prevista para a infração eleitoral, e ainda, as
fundamentações expendidas acima, concluo que a multa pode e deve ser aplicada em seu mínimo legal.
III –DISPOSITIVO
Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo Procedente a presente Representação, mantendo a Liminar anteriormente
concedida e condenando o Representado ao pagamento de multa, que em face aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixo no valor mínimo legal,
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme previsto no §2º do artigo 57-C, da Lei 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Curitiba, 30 de outubro de 2018.
RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO
Juiz Auxiliar

Processo 0603722-13.2018.6.16.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO N.º 54.366
PETIÇÃO (1338) - 0603722-13.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
RELATOR(A): LUIZ TARO OYAMA REQUERENTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DO PARANA Advogado do(a)
REQUERENTE: PETIÇÃO. EMPRÉSTIMO DE URNAS ELETRÔNICAS PARA ELEIÇÕES DA OAB/PR. ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 22.685/2007. DATA DA ELEIÇÃO PARAMETRIZADA EM PRAZO INFERIOR A 30 DIAS DA ELEIÇÃO OFICIAL.
VIABILIDADE TÉCNICA CONSTATADA. AÇÃO AFIRMATIVA DA CONFIABILIDADE DA URNA. EXCEPCIONALIDADE CARACTERIZADA.
DEFERIMENTO DO PEDIDO.

RELATÓRIO

Por meio do Ofício nº 203/2018, o Presidente da OAB/PR, Dr. José Augusto Araújo de Noronha, solicitou a este Tribunal a disponibilização de urnas
eletrônicas para a realização, no dia 22 de novembro próximo, de eleições da Diretoria e Conselho Seccional, das Diretorias e dos Conselhos de 48 Subseções,
da Diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados e da Delegação do Paraná no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
Argumentou que “o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB prevê no artigo 132 a realização das eleições através de urna eletrônica, salvo
comprovada impossibilidade” e que “a utilização de urnas eletrônicas por ocasião dos últimos pleitos ocorridos na OAB Paraná foi plenamente exitosa,
contribuindo decisivamente com a segurança, a rapidez e a eficiência da votação, assim como da apuração do resultado.”
Paralelamente, a OAB requereu ao TSE, por meio do Ofício nº 1201/2017, a viabilização de urnas eletrônicas para a realização das eleições dos Conselhos
Seccionais da OAB em todos os Estados, entre os dias 28 e 30 de novembro, em razão do disposto no parágrafo único do art. 3º da Resolução TSE nº
22.685/2007 (SEI/TSE 2017.00.000012260-0).
O pedido foi deferido pelo Presidente do TSE, “para empréstimo de urnas eletrônicas a serem utilizadas, a partir de 28.11.2018, nas eleições dos Conselhos
Seccionais da OAB nas Unidades Federativas em relação às quais os respectivos TREs manifestaram-se pela possibilidade ...”
Em razão dessa decisão, esta Presidência autorizou “o empréstimo de urnas deste Tribunal àOrdem dos Advogados do Brasil –Seccional do Paraná, para a
realização de suas eleições trianuais, a partir de 28/11/2018, conforme requerimento realizado pelo Presidente Nacional da OAB (Ofício nº 1201/2017 –doc.
nº 119988/2018) e decisão proferida pelo Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (doc. nº 162594/18), em atendimento ao disposto no parágrafo único do
art. 3º da Res. TSE nº 22.685/07.” (Pad nº 7195/2018, doc. 162791/2018).
Pelo Ofício nº 253/2018, a OAB/PR reitera pedido para empréstimo de urnas eletrônicas para a realização das eleições da entidade no Estado no dia 22 de
novembro próximo, estimando a necessidade de 280 urnas, ressaltando que “a OAB-PR teve participação ativa nos trabalhos de combate às “Fake News”, na
perícia das urnas eletrônicas e nos trabalhos de fiscalização de toda a eleição de 2018, o que sem dúvida se mostra fundamental que a entidade que atestou a
validade e regularidade das urnas eletrônicas possa fazer a sua própria eleição utilizando esses equipamentos que fornecem segurança e agilidade ao
processo eleitoral.”
Solicitadas informações quanto àexistência de urnas de contingência e viabilidade técnica para o empréstimo solicitado para o dia 22 de novembro, a Seção de
Gestão de Urnas informou “que deverão ser utilizadas, além de urnas de contingência não utilizadas nas eleições oficiais deste ano, urnas pendentes de
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conserto pela Diebold e, possivelmente, urnas remanejadas de outros municípios. Diante desse cenário, haveria viabilidade técnica para empréstimo das
urnas eletrônicas.” Ressaltou a necessidade, com a maior brevidade possível, de planilha atualizada pelo requerente com o quantitativo de urnas solicitadas
em cada subseção/localidade, bem como do fornecimento dos dados em sua versão final (de acordo com os requisitos de parametrização e sem
inconsistências) até o dia 09 de novembro de 2018 (doc. nº 227926/2018).

VOTO

A cessão pela Justiça Eleitoral de urnas e sistema de votação específico, por empréstimo, em eleições parametrizadas édisciplinada pela Resolução TSE nº
22.685/2007.
O parágrafo único do art. 3º da citada Resolução estabelece que “Nenhum pedido de cessão de que trata o caput poderá ser aprovado, se a eleição
parametrizada estiver prevista para ocorrer dentro do período dos 120 (cento e vinte) dias anteriores e 30 (trinta) dias posteriores àrealização de eleições
oficiais, considerando-se, quando for o caso, a ocorrência de segundo turno.”
Neste Regional, a Resolução TRE/PR nº 522/2008 repete a vedação em seu art. 11.
Assim, realizado o segundo turno em 28 de outubro, a rigor da regulamentação, somente poderia ser feito empréstimo de urnas para eleições parametrizadas a
partir do dia 28 de novembro, sendo que as eleições da OAB/PR estão marcadas para o dia 22 de novembro.
Tanto assim, por esse motivo, o pedido formulado e deferido no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral foi para o empréstimo a partir de 28 de novembro de
2018.
Em que pese a restrição temporal prevista no parágrafo único do art. 3º da Resolução TSE nº 22.685/2007, a Secretaria de Tecnologia da Informação afirmou a
viabilidade técnica para a formalização desse empréstimo de 280 urnas não utilizadas nas Eleições Gerais de 2018 para a realização das eleições da OAB/PR
no dia 22 de novembro, desde que atendidos pelo solicitante os requisitos e prazos indicados pela Seção de Gestão de Urnas para fornecimento de informações
e dados.
De outro lado, a Justiça Eleitoral, nestas Eleições de 2018, sofreu ataques e questionamentos quanto àsegurança da urna eletrônica, intensificados pelas redes
sociais, o que motivou uma série de providências por parte deste Regional e de toda a Justiça Eleitoral, inclusive com a realização de auditoria extraordinária
em urnas eletrônicas, audiência pública, reuniões com manifestantes e ampla publicidade no combate às "fake news" envolvendo o processo de votação
eletrônica.
Nesse sentido, a OAB/PR participou ativamente dos atos praticados neste Regional voltados a discutir e reafirmar a segurança das urnas eletrônicas no
processo eleitoral, repassando informações aos presidentes das subseções no Estado, a fim de manter a ordem e o respeito às instituições.
A realização de eleições pela OAB/PR, com a participação de aproximadamente 68.000 advogados no Estado, com urnas eletrônicas, vem constituir ação
afirmativa da segurança desse instrumento, restando caracterizada situação excepcional a justificar o deferimento do pedido.
Diante do exposto, em que pese a Resolução TSE nº 22.685/2017, em seu art. 3º, parágrafo único, vede o empréstimo de urnas eletrônicas no período de 30
dias da realização de eleições oficiais, norma reproduzida na Resolução TRE/PR nº 522/2008, considerando a viabilidade técnica deste Tribunal emprestar 280
urnas para eleições da OAB/PR no dia 22 de novembro de 2018, proponho o deferimento excepcional do pedido, como medida afirmativa da confiabilidade e
segurança das urnas eletrônicas.
De qualquer sorte, o efetivo empréstimo das urnas eletrônicas fica condicionado ao atendimento pela OAB/PR da apresentação com a maior brevidade
possível de planilha atualizada com o quantitativo de urnas solicitadas em cada subseção/localidade, bem como de informação dos dados em sua versão final,
de acordo com os requisitos de parametrização e sem inconsistências, até o dia 09 de novembro de 2018.
Écomo voto.
Curitiba, 31 de outubro de 2018.

DES. LUIZ TARO OYAMA
PRESIDENTE

EXTRATO DA ATA
PETIÇÃO Nº 0603722-13.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ TARO OYAMA - REQUERENTE: ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DO PARANA
DECISÃO
Àunanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Doutora Eloisa Helena Machado. Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Taro Oyama.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Gilberto Ferreira, Juízes Pedro Luis Sanson Corat, Paulo Afonso da Motta Ribeiro, Jean
Carlo Leeck e o Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Ausente justificadamente o Juiz Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, nos moldes
do art. 72, parágrafo único do RITREPR. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Doutora Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 31.10.2018.

Proclamação da Decisão
Àunanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator. Curitiba, 31/10/2018 RELATOR(A) LUIZ TARO OYAMA

Processo 0603697-97.2018.6.16.0000

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0603697-97.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
RELATORA: GRACIANE LEMOS
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA
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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Advogados do(a) REQUERENTE: RAFAELE BALBINOTTE WINCARDT - PR90531, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684 REQUERIDO:
INSTITUICAO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE EDUCACAO
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO
Trata-se de petição do Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores no Paraná onde se pugnou pela determinação de suspensão de veiculação de material
didático utilizado pela Instituição Adventista Sul Brasileira de Educação, sob o argumento de que estaria a haver propaganda eleitoral favorável ao candidato
àPresidência da República Jair Bolsonaro, especificamente na aplicação de um exercício didático ao ensino fundamental, descrito e colacionado àinicial.
Indeferi o pedido contido na inicial, encaminhando para ciência do Ministério Público Eleitoral para eventual manifestação, vindo a ciência do órgão
ministerial, sem qualquer outra manifestação do peticionário.
Éo relatório. .
II - FUNDAMENTAÇÃO
A petição em análise pugnou pelo exercício do poder de polícia deste Tribunal para coibir a suposta divulgação de propaganda eleitoral favorável ao candidato
àPresidência da República, Jair Bolsonaro.
Proferi a seguinte decisão:
DECISÃO
I - RELATÓRIO
Trata-se de petição formulada pelo Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores no Paraná em que se alega que a Instituição Adventista Sul Brasileira
de Educação estaria a realizar propaganda eleitoral irregular por meio da distribuição de material didático para sugestionar o voto no candidato Jair
Bolsonaro, que disputa a eleição com o número 17, pugnando por providências desta Justiça Especializada no exercício do poder de polícia, com fundamento
no artigo 103 da Resolução do TSE nº 23.551/17.
Na petição, foi trazida a imagem de parte de uma página referente a um exercício didático infantil de alfebetização com o seguinte enunciado: "PINTE AS
FIGURAS QUE COMEÇAM COM A LETRA INDICADA NA PÁGINA, NUMERE DE ACORDO COM O QUE A PROFESSORA PEDIR E ESCREVA SEUS
NOMES NAS LINHAS". Logo abaixo ao enunciado, no lado esquerdo, há uma letra "U" em caixa alta e em mesmo tamanho que a lateral da caixa
retangular àdireita da letra referida, que conta com bordas arredondadas e em cujo interior encontram-se 10 (dez) figuras, sendo um urso, o número 17, uma
garrafa, um cacho de uvas, um uniforme, uma urna de madeira semelhante àquelas utilizadas para recolhimento de ofertas em catedrais, a ponta de um dedo
com a unha, um urubu, um escudo e um jacaré. A disposição das figuras está dividida da seguinte forma: as cinco primeiras figuras referidas estão na parte
superior da caixa retangular, porém, com o detalhe de que as cinco o dedo com a unha encontra-se logo abaixo do número 17, que sendo a segunda figura da
parte superior e aliada àfigura do dedo com a unha logo abaixo e apontando para a esquerda, acaba por apontar para a primeira figura abaixo e que
corresponde àurna de madeira referida.
Dessa forma, a junção das figuras a serem pintadas, ou seja a unha do dedo e a urna de madeira, abaixo do número 17 estariam a exigir a "suspensão de
veiculação do material anexo, visto que confeccionado e distribuído por pessoa jurídica, no qual sugere voto a um candidato àpresidência da república, em
todas as unidades do Colégio Adventista nas quais eventualmente circule tal material", bem como a apuração do fato com base no exercício do poder de
polícia, disposto no artigo 103 da Resolução do TSE nº 23.551/17.
Éo relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O poder de polícia étratado pelo artigo 41 da Lei nº 9.504/97, que assim dispõe:
Art. 41. A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa nem cerceada sob alegação do exercício do poder de
polícia ou de violação de postura municipal, casos em que se deve proceder na forma prevista no art. 40. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§1º O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pelos juízes eleitorais e pelos juízes designados pelos Tribunais Regionais Eleitorais.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§2º O poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor dos programas a serem
exibidos na televisão, no rádio ou na internet. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Da leitura do artigo 41, §1º, da Lei nº 9.504/97 extrai-se que o poder de polícia deve ser exercido sobre a "propaganda eleitoral", sendo vedada a "censura
prévia" ao conteúdo de propaganda que éveiculado na televisão, no rádio ou na internet, conforme regra o §2º do mesmo dispositivo citado.
No caso em tela, o conteúdo impugnado não configura propaganda eleitoral, porque se trata de um exercício escolar infantil, dirigido a público não votante,
não havendo, portanto, como se exercer influência ou o convencimento de eleitor, para que vote em um ou outro candidato e, ainda, porque o recolhimento
do material sob a alegação de que se trataria de propaganda eleitoral seria admitir a censura prévia no campo da elaboração do material didático escolar, o
que não encontra fundamento fático a justificá-lo, em razão da falta de provas de que a aplicação do exercício didático referido tenha potencial mínimo que
seja de desequilibrar o pleito.
Anoto que na figura específica trazida pelo requerente, verifica-se que o aluno (ou a aluna) que realizou o exercício pintou até a garrafa entre as figuras
dadas, o que revela que toda a sua atenção estava concentrada não no alegado jogo sutil da formatação das figuras propostas, mas sim em reconhecer as
palavras que se iniciam com a letra "U", tal como referido no enunciado.
Nem se argumente que o exercício tinha o escopo de influenciar os pais dos infantes, pois o enunciado menciona que após a pintura das figuras cujos nomes
se iniciam com a letra "u", deveriam numerá-las conforme a orientação dada pela professora, o que significa dizer que o exercício foi realizado em sala de
aula, como épossível de se visualizar que de fato o foi, em razão dos números anotados a lápis ao lado das figuras que a imagem juntada com a inicial
apresentam.
Ainda que houvesse produção de material de propaganda eleitoral pela ora requerida, não seria possível imputar ao candidato referido pelo ora peticionário
como responsável por ela, em razão da ausência de prova de seu prévio conhecimento.
De todo o modo, os elementos trazidos com a inicial indicam não ter havido propaganda eleitoral alguma e tampouco elementos de fato que demonstrem a
necessidade de adoção de medida tão grave como a determinação de busca e apreensão ou recolhimento do material didático utilizado pela instituição
requerida.
Além disso, a imagem trazida com a inicial está recortada, não sendo possível identificar se corresponde a uma página de um livro ou de uma apostila, nem
saber quando foi produzido e se foi produzido especificamente para favorecer a candidatura de Jair Bolsonaro. De todo o modo, ainda que se trate de folha
avulsa, não há como se reconhecer nela a propaganda eleitoral que o requerente menciona se tratar, porque a própria imagem trazida com a inicial
demonstra que o exercício foi realizado em sala de aula, o que afasta de plano a ilação de ter sido pensada para influenciar os pais dos infantes.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, indefiro o pedido de recolhimento do material ora impugnado, por não vislumbrar nele conteúdo eleitoral e muito menos irregular a ensejar o
exercício do poder de polícia na forma do artigo 41 da Lei nº 9.504/97.
Intime-se.
Comunique-se o Ministério Público Eleitoral acerca da presente petição e decisão para eventual manifestação.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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Após, voltem conclusos.
Curitiba, 21 de outubro de 2018.
Graciane Lemos - Juíza Auxiliar
Não tendo havido juntada de nenhum outro material que justificasse a necessidade do exercício do poder de polícia por este Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná em face da ora requerida, nem indicação da necessidade de suspensão do material colacionado aos autos, não há mais interesse na continuidade deste
procedimento, até mesmo em razão da realização do segundo turno do pleito presidencial, com o fim das eleições gerais de 2018.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, com a devida apreciação do conteúdo trazido com a petição e não havendo mais interesse em seu prosseguimento em razão da realização do
pleito no último dia 28 de outubro, determino o arquivamento da presente petição, com seus documentos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Curitiba, 31 de outubro de 2018.
Graciane Lemos - Juíza Auxiliar do TRE/PR

Processo 0602663-87.2018.6.16.0000

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) - Processo nº 0602663-87.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
RELATOR: GILBERTO FERREIRA
INVESTIGANTE: COLIGAÇÃO "PARANÁ INOVADOR", CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
Advogados do(a) INVESTIGANTE: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - PR84117, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO PR31447, ORIDES NEGRELLO NETO - PR85791, NAYSHI MARTINS - PR82352, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880, EDUARDO VIEIRA DE
SOUZA BARBOSA - PR48709, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449, GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR41756 Advogados do(a) INVESTIGANTE: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - PR84117, PAULO MANUEL DE SOUSA
BAPTISTA VALERIO - PR31447, ORIDES NEGRELLO NETO - PR85791, NAYSHI MARTINS - PR82352, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880,
EDUARDO VIEIRA DE SOUZA BARBOSA - PR48709, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756
INVESTIGADO: MARIA APARECIDA BORGHETTI, SERGIO LUIZ MALUCELLI, RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO, ISRAEL
REINSTEIN
Advogados do(a) INVESTIGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - PR90004, VITOR AUGUSTO WAGNER KIST - PR75805, JULIANA COELHO
MARTINS - PR58491, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR86785, ANTONIO CLAUDIO KOZIKOSKI JUNIOR - PR36820, CARLA
CRISTINE KARPSTEIN - PR23074, VANIA DE AGUIAR - PR36400, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666, FLAVIO PANSIERI PR31150 Advogados do(a) INVESTIGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - PR90004, VITOR AUGUSTO WAGNER KIST - PR75805, JULIANA
COELHO MARTINS - PR58491, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR86785, ANTONIO CLAUDIO KOZIKOSKI JUNIOR - PR36820,
CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074, VANIA DE AGUIAR - PR36400, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666, FLAVIO
PANSIERI - PR31150 Advogados do(a) INVESTIGADO: GREYCE CAROLINE DOS SANTOS - PR61763, GIOVANI GIONEDIS - PR08128, LOUISE
RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR08123 Advogados do(a) INVESTIGADO: GREYCE CAROLINE DOS SANTOS - PR61763, GIOVANI GIONEDIS PR08128, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR08123
DESPACHO
1. Considerando a concordância dos investigantes e investigados (ID 340.316 e 340.716) e a inexistência de prejuízos àmarcha processual, defiro o pedido de
adiamento da audiência designada para a data de hoje.
Por consequência, prorrogo o prazo para cumprimento da Carta de Ordem por mais 15 (quinze) dias.
2. Intimem-se os investigantes para que, no prazo de 3 (três) dias, se manifestem acerca do pedido constante na petição ID 340.716, bem como esclareçam
acerca do interesse na produção da prova.
3. Intimem-se.
4. Comunique-se a decisão imediatamente à174ª Zona Eleitoral.
Curitiba, 30 de outubro de 2018.
DES. GILBERTO FERREIRA Relator

Processo 0600127-06.2018.6.16.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO N.º 54.364
PETIÇÃO (1338) - 0600127-06.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
RELATOR(A): GILBERTO FERREIRA REQUERENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO,
GEONISIO CESAR MARINHO, RAFAEL ANTONIO MALDANER, AMAURI DE JESUS PEREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: MAURO
BENIGNO ZANON - PR63695 Advogado do(a) REQUERENTE: MAURO BENIGNO ZANON - PR63695 Advogado do(a) REQUERENTE: MAURO
BENIGNO ZANON - PR63695 Advogado do(a) REQUERENTE: MAURO BENIGNO ZANON - PR63695 TERCEIRO INTERESSADO: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ Advogado do(a) TERCEIRO INTERESSADO:
EMENTA: PETIÇÃO. REGULARIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.
JULGAMENTO ORIGINÁRIO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS, COM SUSPENSÃO DO REPASSE DAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
ART. 59 DA RES. TSE Nº 23.546. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS. REGULARIZAÇÃO INDEFERIDA.
MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS E DA SUSPENSÃO DO REPASSE DAS COTAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO ATÉ QUE OCORRA EFETIVA REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS.
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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RELATÓRIO
Trata-se de pedido formulado pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO –PRTB por meio da qual se
busca a regularização do julgamento das contas de referido órgão partidário, exercício financeiro de 2016, as quais foram julgadas como não prestadas.
Determinada a juntada de cópia da prestação de contas original, acostadas aos autos no ID 20.339, procedeu-se àpublicação prevista no artigo 31, §1º, da
Resolução TSE 23.546 (ID 27.918), transcorrendo o prazo sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer partido político (ID 28.547).
A Secretaria de Controle Interno e Auditoria deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas, emitiu parecer conclusivo (ID 307.863),
informando a falta de apresentação dos seguintes documentos: (i) certidão de regularidade do contador responsável; (ii) informações acerca de contas
bancárias e respectivos extratos bancários; (iii) acaso inexistente conta bancária, nota explicativa, nos termos do artigo 29, XXII da Resolução TSE 23.464;
(iv) nota explicativa informando como écusteada a manutenção e funcionamento da sede partidária; (v) parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal
do partido; (vi) Recibo de Entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD) àReceita Federal ou o Livro Diário registrado e autenticado em Cartório de Registro
de Títulos e Documentos; (vi) Livro Razão. Conclui que a regularização das contas restou inviabilizada em razão da não apresentação da referida
documentação.
Intimados para se manifestarem sobre o parecer técnico (ID 309.986) e apresentarem os documentos elencados, tanto o partido quanto seus responsáveis
quedaram-se inertes (ID 318.843).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo indeferimento da regularização das contas, com a manutenção da suspensão do repasse de quotas do
Fundo Partidário.

VOTO
Trata-se de petição acompanhada de prestação de contas do Diretório Estadual do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro –PRTB, relativas ao exercício
financeiro de 2016, da qual se extrai o objetivo de regularização da situação de inadimplência da agremiação, gerada pela aplicação das sanções do art. 37 da
Lei nº 9.096/95, em razão do julgamento de tais contas como não prestadas pelo acórdão nº 53.526 desta Corte Eleitoral.
O requerimento encontra amparo no art. 59 da Res. TSE nº 23.546, que assim dispõe:
Art. 59. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não prestadas, os órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de
inadimplência para suspender as consequências previstas no caput e no §2º do art. 48.
Como se observa, infere-se de referido dispositivo que não há limites temporais nem exigência de outros requisitos de admissibilidade para o conhecimento do
requerimento de regularização de inadimplência de agremiações partidárias, razão pela qual conheço do pedido ora em exame.
Quanto ao mérito, sabe-se que a prestação de contas éo procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual a agremiação partidária informa àJustiça
Eleitoral o balanço contábil do ano findo, com o escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
E para que se possibilite tal fiscalização, mister que a prestação de contas se faça acompanhar minimamente das peças e documentos elencados pela Resolução
de regência que, no presente caso, éa Res. TSE nº 23.454/15.
No caso, conquanto o partido requerente tenha apresentado os demonstrativos exigidos, dando conta da ausência de movimentação financeira no exercício de
2016, e o órgão técnico tenha informado o não recebimento de recursos de origem não identificada ou de fonte vedada, não restou atendida a determinação de
apresentação dos demais documentos exigidos pelo art. 29 da Res. TSE nº 23.454/15, conforme descrito no parecer técnico (ID 307.863).
Diversos foram os documentos não apresentados, não restando esclarecido, sequer, se o partido manteve conta bancária ou não. Não foram trazidos os Livros
Diários e Razão, documentação de escrituração contábil obrigatória, a qual deveria ter sido produzida no exercício financeiro sob análise e juntada neste feito.
Mesmo após intimação específica para apresentação dos documentos faltantes, quedaram-se inertes os requerentes, deixando transcorrer in albis o prazo
assinado para tal finalidade.
Por essa razão, o pedido em exame não comporta deferimento, conforme já decidido por esta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2007. JULGAMENTO ORIGINÁRIO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS.
PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO. ART. 59 DA RES. 23.464/15 DO C. TSE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS
EM LEI. REGULARIZAÇÃO INDEFERIDA.
1. Não épossível o deferimento do pedido de regularização de contas partidárias relativas a exercício financeiro, anteriormente julgadas como não prestadas,
sem a apresentação dos documentos exigidos pelo art. 59 da Res. 23.464/15 do C. TSE.
2. Certo éque alguns dos documentos exigidos pelo art. 59 da Res. 23.464/15 do C. TSE, caso inexistentes àépoca, não poderão mais ser produzidos, como os
extratos de conta bancária que não foi aberta. Logo, a exigência de documentos para a regularização das contas deve ser compatível com a possibilidade de sua
produção.
3. A escrituração de livros Diário e Razão éobrigação contábil imposta a todos os Partidos Políticos e não representa documento que não pode ser exibido
atualmente, motivo pelo qual a falta de sua apresentação impede a regularização das contas por desatendimento do contido no art. 59 da Res. 23.464/15 do C.
TSE.
4. Pedido de Regularização indeferido.
(TRE/PR. PET nº 611-41, Rel. PEDRO LUÍS SANSON CORAT, j. em 06/07/17).
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de que esta Corte INDEFIRA o pedido de regularização de inadimplência do Diretório Estadual do Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro –PRTB, referente ao exercício financeiro de 2016, mantendo o julgamento das contas como não prestadas e a suspensão do repasse das
cotas do fundo partidário a tal agremiação, até que ocorra a efetiva regularização das contas.

Des. Gilberto Ferreira
Relator

EXTRATO DA ATA
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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PETIÇÃO Nº 0600127-06.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. GILBERTO FERREIRA - REQUERENTE: DIRETORIO REGIONAL
DO PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, GEONISIO CESAR MARINHO, RAFAEL ANTONIO MALDANER, AMAURI DE
JESUS PEREIRA - Advogado dos REQUERENTES: MAURO BENIGNO ZANON - PR63695 - TERCEIRO INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO PARANÁ
DECISÃO
Àunanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de regularização das contas relativo ao exercício financeiro de 2016, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Taro Oyama. Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Gilberto
Ferreira e Juízes Pedro Luis Sanson Corat, Paulo Afonso da Motta Ribeiro, Jean Carlo Leeck e o Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado.
Ausente justificadamente o Juiz Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, nos moldes do art. 72, parágrafo único do RITREPR. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Doutora Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 30.10.2018.

Proclamação da Decisão
Àunanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de regularização das contas relativo ao exercício financeiro de 2016, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/10/2018 RELATOR(A) GILBERTO FERREIRA

Processo 0603468-40.2018.6.16.0000

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

AÇÃO CAUTELAR (12061) - Processo nº 0603468-40.2018.6.16.0000 - Palmas - PARANÁ
[Captação ou Gasto Ilícito de Recursos Financeiros de Campanha Eleitoral, Ação Cautelar]
RELATOR: LUIZ TARO OYAMA
AUTOR: EZEQUIEL DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541, KAMILLE ZILIOTTO FERREIRA - PR79545, EMMA ROBERTA PALU
BUENO - PR70382, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989
RÉU: COLIGAÇÃO PALMAS PODE MAIS
Advogados do(a) RÉU: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR030474

AÇÃO CAUTELAR. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. NEGADO
SEGUIMENTO. ESGOTAMENTO DA COMPETÊNCIA. SÚMULA STF Nº 635. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 485, INCISO VI. EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I - RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Cautelar Inominada com pedido de liminar (ID 304277) requerida por EZEQUIEL DA SILVA, por meio da qual objetivava obter a
suspensão dos efeitos do Acórdão nº 54.098, proferido no Recurso Eleitoral nº 296-14.2016.6.16.0032.
Ausentes os requisitos essenciais àconcessão da medida liminar, a saber, fumus boni iuris e periculum in mora, deixei de atribuir o pleiteado efeito suspensivo
ao recurso especial.
II - DECISÃO
Intimados da decisão a Procuradoria Regional Eleitoral (id 310726), bem assim o requerente e a requerida (id 310869 e 314111); e, uma vez tendo proferido,
naquela mesma data, decisão de admissibilidade no Recurso Especial Eleitoral nº 296-14.2016.6.16.0032, negando-lhe seguimento, esgotou-se a competência
desta Presidência, a teor da Súmula STF nº 635, julgo prejudicada a presente Ação Cautelar, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
Intime-se.
Arquive-se.
Curitiba, 05 de outubro de 2018.

DES. LUIZ TARO OYAMA
PRESIDENTE

Pautas de Julgamento

Intimação de Pauta
Publicação de pauta para julgamento a partir da próxima sessão, respeitado o prazo de 24 horas, contado da publicação, dos processos abaixo relacionados:

HABEAS CORPUS (307) N° 0603567-10.2018.6.16.0000

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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ORIGEM: SIGILOSO
RELATOR: Relatoria Dr. Pedro Luís Sanson Corat
PARTES DO PROCESSO
PACIENTE: SIGILOSO
IMPETRANTE: SIGILOSO, SIGILOSO, SIGILOSO
Advogados do(a) PACIENTE: HENRIQUE DUMSCH PLOCHARSKI - PR73710, LARISSA CAXAMBU DE ALMEIDA - PR38450, LUIZ
FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076
AUTORIDADE COATORA: SIGILOSO

MANDADO DE SEGURANÇA (120) N° 0603527-28.2018.6.16.0000
ORIGEM: Paranavaí - PR
RELATOR: Relatoria Dr. Paulo Afonso da Motta Ribeiro
PARTES DO PROCESSO
IMPETRANTE: VALDEMAR MORAS DELATORRE
Advogados do(a) IMPETRANTE: OCTAVIO SAURA NEGREIROS DE ARRUDA - DF51783, JUNIOR CARLOS FREITAS MOREIRA PR33550, NARGILA BERTOLINO - PR77026, GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS - RS85529, VALERIA MANGANOTTI
OLIVEIRA - PR61582, ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - DF37270
IMPETRADO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DO PARANA
AUTORIDADE COATORA: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA
Advogado do(a) AUTORIDADE COATORA: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989

Assessor de Plenário

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
5ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

REPRESENTAÇÃO Nº 293-09.2017.6.16.0005
Autos: 293-09.2017.6.16.0005
Natureza: Representação
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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Representante: SIGILOSO
Representado: SIGILOSO
Município: Paranaguá
Advogado: Luiz Alberto Marin (OAB/PR 20.276)
"(...) Ante o exposto e por tudo mais que dos autos conste JULGO IMPROCEDENTE o pedido vertido na judiciosa peça vestibular, com
supedâneo no art. 23, § 1º, da Lei nº 9.504/1997. (...)
Paranaguá, 05 de outubro de 2018."
Pamela Dalle Grave Flores Paganini
Juíza Eleitoral

8ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Prestação de Contas
PROCESSO Nº 29-46.2018.6.16.0008
CLASSE: PRESTAÇÃO DE CONTAS
ESPÉCIE: EXERCÍCIO FINANCEIRO
MUNICÍPO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – PTC
PRESIDENTE: PAULO DA SILVA FILHO
TESOUREIRO: WASHINGTON APARECIDO ALVES
ADVOGADOS:
NOME DA JUÍZA: ILDA ELOISA CORREA DE MORICZ
“...Isto posto, julgo prestadas e aprovadas com ressalvas pela intempestividade, as contas apresentadas...”Publique-se. Registre-se. Intimemse. Diligências necessárias. São José dos Pinhais, 02 de outubro de 2018. ILDA ELOISA CORREA DE MORICZ Juiza Eleitoral”

25ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação 32/2018
1 – Publicação do Edital 36/2018 do Juízo da 25ª Zona Eleitoral de Cambará/PR
EDITAL 36«Ed_Impugn»/2018
O Excelentíssimo Senhor Dr. Mario Augusto Quinteiro Celegatto, MM. Juiz Eleitoral da 25ª Zona Eleitoral de Cambará/PR, no uso de suas
atribuições legais e na forma do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553,
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, a abertura do prazo de 03 (três) dias, a contar da
publicação deste edital, para que o Ministério Público Eleitoral ou qualquer partido político possa impugnar as contas prestadas pelos
partidos/candidatos abaixo descritos, referente às eleições gerais de 2018 das agremiações partidárias constituídas no município de
Cambará/PR, 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):
Solidariedade – autos nº 40-24.2018.616.0025, presidente Rogerio de Lima, e tesoureira Sandra Benetti Schizaro;
Expedido nesta cidade de Cambará, aos 05 dias do mês de novembro de 2018. Eu, _________, (Vitor Hugo Pires), preparei e conferi
o presente edital.
Vitor Hugo Pires
Chefe de Cartório da 25ª Zona Eleitoral
Autorização f. 05

28ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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SENTENÇA
EXECUÇÃO FISCAL Nº 2-52.2008.6.16.0028
EXEQUENTE: PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - UNIÃO
EXECUTADO: TV CABO APUCARANA COMUNICAÇÃO LTDA
CANAL 15 APUCARANA COMUNICIAÇÃO LTDA
DAVID JONATA DOS SANTOS
MAYARA ROBERTA DOS SANTOS
ADVOGADO: ARIANE CARINE RAMOS OAB/PR 56.889
FABIANA BATILIERI COSTA OAB/PR 55.976
Ficam as partes interessadas intimadas do inteiro teor da r. decisão proferida às fls. 367/375 nos autos supra citado.
"SENTENÇA
I – RELATÓRIO:
Trata-se de Execução Fiscal promovida pela PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - PARANÁ em face de TV CABO APUCARANA
COMUNICAÇÃO LTDA.
O despacho que determinou a citação data de 03 de março de 2008.
A satisfação do débito não ocorreu até a presente data, bem como ausente garantias da execução, pois as diligências empreendidas foram
inexitosas. Intimado a se manifestar a respeito da prescrição, o Exequente requereu a extinção da presente execução diante da prescrição (fls.
365-v).
Vieram os autos conclusos.
É a síntese do necessário. Fundamento e decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente, é imperioso observar que a presente execução já se processa há mais de 10 anos e as diligências até então empreendidas não
surtiram efeito em satisfazer o crédito da Fazenda.
Ora, como cediço, "a prescrição é a perda da ação atribuída a um direito, e toda a sua capacidade defensiva, em consequência do não uso
dela, durante um determinado espaço de tempo." (Código Civil, edição histórica, 1975, comentários ao artigo 161, apud J. Virgílio Castelo
Branco Rocha Filho, Execução Fiscal: doutrina, jurisprudência e legislação. Curitiba: Juruá, 1998, p. 128).
Nesse contexto, a prescrição é instituto que fulmina a pretensão, como se infere do disposto no art. 189 do Código Civil, que reza:
Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206.
Na seara tributária a prescrição vem delineada no artigo 174 do CTN, que prevê o prazo fatal em cinco anos, interrompendo-se pelo despacho
judicial que ordenar a citação (parágrafo único, inciso I).
Ao que se depreende dos autos o prazo fatal para a satisfação do débito restou fulminado pela prescrição. Afinal, desde o despacho inicial que
determinou a citação as diligências empreendidas pela Fazenda, durante todo o tempo que perdura a execução, foram todas infrutíferas.
Note-se que, ordenada a citação, iniciam-se as diligências para localizar o devedor e encontrar bens penhoráveis suficientes para saldar o
crédito tributário da Fazenda.
Não localizado o devedor ou bens penhoráveis, suspende-se a execução e o prazo da prescrição, conforme prescrição do artigo 40 da Lei de
Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980).
Suspensa a execução, abre-se vista dos autos para a Fazenda Pública exequente (§ 1º do art. 40 da LEF). Aqui, frise-se, a legislação prevê,
em verdade, que cabe a própria Fazenda exequente a obrigação de diligenciar no patrimônio do devedor bens penhoráveis que sejam
passíveis de serem sacrificados em prol de se saldar o débito tributário. Outra não é a interpretação do disposto no § 1º do art. 40 da LEF a
não ser a de que, uma vez suspensa a execução, incumbe ao próprio exequente diligenciar a localização do devedor e de bens passíveis de
constrição.
O § 2º do art. 40 da LEF, por sua vez, prevê um prazo de suspensão máxima de 1 (um) ano, após o qual os autos são arquivados
provisoriamente, por óbvio, sem baixa na distribuição. Durante o prazo da suspensão (1 ano) e, após, o do arquivamento provisório, que é o da
prescrição (5 anos), enquanto o credor se manter diligente, impulsionando o feito de forma exitosa, a prescrição repousa adormecida
(suspensa).
Neste ponto cabe destacar o teor do enunciado da Súmula 314 do STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se
o processo por um ano, findo o qual se inicial o prazo de prescrição quinquenal intercorrente".
Após o arquivamento provisório, se a Fazenda exequente não diligenciar, de forma exitosa, diga-se, e decorrido o prazo da prescrição, fulminase a pretensão de forma intercorrente, devendo ser decretada de imediato (§ 4 do art. 40 da LEF).
Diante dessas considerações, calha destacar que as diligências da exequente no sentido de localizar o devedor e encontrar bens passíveis de
penhora para solver o seu crédito devem ser concretas e exitosas, sob pena de a execução ser levada a nunca terminar. Afinal, sempre que
estiver em vias de se completar o prazo prescricional a parte exequente pode requerer uma diligência sem qualquer efeito prático, somente no
intuito de evitar que se fulmine a execução pela prescrição.
Na prática forense é o que mais se observa, quando a parte exequente comparece nos autos de tempos em tempos, por reiteradas vezes, e
requer a pesquisa de ativos financeiros pelo Sistema BACENJUD e bloqueio de veículos pelo RENAJUD, sem qualquer resultado prático.
Resta claro que o motivo maior do requerimento é apenas "evitar" a prescrição.
Porém, outra não deve ser a interpretação das normativas legais a não ser a de que os requerimentos para realização de diligências que se
mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição
intercorrente, conforme vem decidindo de forma recorrente o STJ, senão vejamos:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE.
ART. 219, § 5º, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL QUE PERDURA INEFICAZ POR MAIS DE ONZE ANOS APÓS A CITAÇÃO DO DEVEDOR.
DILIGÊNCIAS QUE SE MOSTRAM INEFICAZES NÃO SUSPENDEM NEM INTERROMPEM A PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA
PÚBLICA. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem expressado entendimento segundo o qual requerimentos para realização
de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição
intercorrente. 2. A instância a quo, no presente caso, entendeu que as diligências efetuadas e os sucessivos pedidos de suspensão se
demonstraram inúteis para a manutenção do feito executivo, que já perdura por onze anos. Consigne-se, ademais, que avaliar a
responsabilidade pela demora na execução fiscal demanda a análise do contexto fático dos autos, impossível nesta Corte, ante o óbice da
Súmula 7/STJ. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento (EDcl no AgRg no AREsp
594.062/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015; grifei).
Nesse mesmo norte:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOCORRE VIOLAÇÃO AO ART. 557, CAPUT DO CPC
QUANDO A DECISÃO SINGULAR DO RELATOR FUNDA-SE NA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO RESPECTIVO TRIBUNAL OU DE
TRIBUNAL SUPERIOR, ALÉM DO QUE FACULTA-SE À PARTE A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL, POR MEIO DO QUAL A
QUESTÃO PODERÁ SER SUBMETIDA AO COLEGIADO COMPETENTE, TAL COMO NO PRESENTE CASO, EM QUE A PRETENSÃO
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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RECURSAL RESTOU AFASTADA DE FORMA FUNDAMENTADA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL QUE PERDURA INEFICAZ POR
MAIS DE DEZ ANOS APÓS A CITAÇÃO DO DEVEDOR. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA
7/STJ.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não viola o art. 557 do CPC a decisão
singular de Relator fundada em jurisprudência dominante, pois facultada à parte a interposição de Agravo Regimental, por meio do qual, neste
caso, se submeterá a questão ao colegiado competente. Precedentes: AgRg no AREsp 366.349/MG, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe 05.03.2014, e AgRg no REsp. 1.418.835/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 19.02.2014. 2. Em execução fiscal, Turma, DJe 3/8/12)."
(AgRg no AREsp 383.507/GO, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 22/10/2013, DJe 07/11/2013). 2. No caso dos
autos, conforme consta do acórdão recorrido, a primeira suspensão do feito ocorreu em novembro de 1995. Assim, a prescrição intercorrente contado o prazo de um - se consumou em novembro de 2001. 3. É desnecessário o ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do
prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho formal que o efetive. (AgRg no AREsp).
é desnecessário o ato formal de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho que
o efetive. Súmula 314/STJ. Outrossim, os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou
seus bens não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente. Nesse sentido: REsp. 1.305.755/MG, Rel. Min. CASTRO
MEIRA, DJe 10.05.2012; AgRg no REsp.
1.251.038/PR, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 17.04.2012, REsp.
1.245.730/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 23.04.2012, AgRg no REsp.
1.208.833/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 03.08.2012 e EDcl nos EDcl no AgRg no REsp. 1.122.356/MG, Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, DJe 18.03.2014.
3. Pretende-se, assim, evitar a prática, não rara, de pedidos de desarquivamento dos autos, próximos ao lustro fatal, para a realização de
diligências que frequentemente são infrutíferas e seguem acompanhadas de novo pleito de suspensão do curso da execução, tudo com o
intuito de afastar a contumácia do ente fazendário. Outrossim, não há como deixar de pronunciar a prescrição intercorrente, nos casos em que
não encontrados bens penhoráveis para a satisfação do crédito após o decurso do prazo quinquenal contado do arquivamento. Ademais, o
exame acerca da responsabilidade pela demora na execução fiscal não se mostra possível em sede especial, tendo em vista a necessidade do
reexame de fatos e provas Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgRg no AREsp 366.914/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 06.03.2014. 4.
Agravo Regimental desprovido. (AgRg no Ag 1372530/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
06/05/2014, DJe 19/05/2014). (grifei).
241.170/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 01/10/2013, DJe 24/10/2013). Embargos de declaração
acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1122356/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 11/03/2014, DJe 18/03/2014). (grifei).
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 314/STJ.
DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O LAPSO PRESCRICIONAL.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se
inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente" (Súmula 314/STJ). 2. "Os requerimentos para realização de diligências que se mostraram
infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente" (AgRg no
REsp 1.208.833/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJe 3/8/12). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp
383.507/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 07/11/2013).
O entendimento do STJ tem sua razão de ser, afinal, como dito linhas atrás, não se pode permitir que se perpetuem ad infinitum as execuções
fiscais que não lograrão êxito na satisfação do crédito exequendo. Pensar diferente é trancar a máquina judiciária, entulhando-se os
escaninhos com execuções natimortas, em detrimento da zelosa prestação jurisdicional.
Acrescente-se que, embora no presente caso não tenha havido propriamente paralisação do curso processual por prazo superior a cinco anos,
verifica-se que as diligências empreendidas desde o início da execução, que já perdura há mais de dez anos, não surtiram qualquer efeito para
o fim de localizar bens passíveis de penhora, de modo que a satisfação do crédito é inexitosa.
É imperioso observar, ainda, que não se olvida o teor da súmula nº 314 do Superior Tribunal de Justiça, em conformidade com o disposto no
art. 40 e parágrafos da Lei nº 6.830/80, no sentido de que o juiz suspenderá o curso da execução, pelo prazo máximo de 1 (um) ano, enquanto
não localizados bens passíveis de penhora e, após, determinará o seu arquivamento.
Contudo, como dito linhas atrás, as diligências requeridas pelo exequente no decorrer da execução, sem sucesso na localização do devedor ou
de bens passíveis de penhora não são atos jurídicos capazes de suspender ou interromper o prazo prescricional intercorrente, consoante o
reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos termos dos julgados acima transcritos, veja-se:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PEDIDOS DE SUSPENSÃO SUCESSIVOS. DILIGÊNCIAS PARA
LOCALIZAÇÃO DE BENS INFRUTÍFERAS. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na hipótese em exame, o entendimento do Sodalício a quo está em
consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que, em execução fiscal, é desnecessário o ato formal de arquivamento, o
qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho que o efetive (Súmula 314/STJ) e de que não há
como deixar de pronunciar a prescrição intercorrente, nos casos em que não encontrados bens penhoráveis para a satisfação do crédito, após
o decurso do prazo quinquenal. 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou
integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada, especialmente em se verificando que aquele Sodalício
esclareceu que todos os pedidos de suspensão do andamento do feito, com base no art. 40 da LEF, foram deferidos. 3. O exame acerca da
responsabilidade pela demora na execução fiscal não se mostra possível em âmbito especial, tendo em vista a necessidade do reexame de
fatos e provas. Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 502.682/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 10/02/2016; grifei)
Destaque-se que o Tribunal de Justiça do Paraná não destoa deste entendimento, vejamos:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.1. CITAÇÃO POR EDITAL QUE DEVE SER PRECEDIDA, AO MENOS, DE CITAÇÃO POR
OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO CORRETA DO ENDEREÇO DA PARTE A SER CITADA. ENDEREÇO INCOMPLETO
E IMPRECISO.IMPOSSIBILIDADE DE AFIRMAR QUE O EXECUTADO ESTÁ EM LOCAL INCERTO OU NÃO SABIDO. NULIDADE DA
CITAÇÃO EDITALÍCIA.2. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA EM
NOME DO EXECUTADO. EXECUÇÃO EM ANDAMENTO HÁ MAIS DE 6 (SEIS) ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
CARACTERIZADA A FIM DE EVITAR A PERPETUAÇÃO DA EXECUÇÃO. 2ª Câmara Cível - TJPR 2 3. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.REDUÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.ART. 20, §§ 3º E 4º DO CPC.PRECEDENTES.4. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.VOTO VENCIDO. (TJPR - 2ª C.Cível - AC - 1207366-6 - Palmas - Rel.: Lauro Laertes de Oliveira - Por maioria - - J. 27.05.2014).
No mesmo sentido são os seguintes julgados da Corte paranaense: Agravo de Instrumento nº 1.218.746-1, Rel. Des. Antonio Renato
Strapasson, 2ª Câmara Cível, DJe 30-5-2014; Agravo de Instrumento nº 1.180.855-2, Des. Vitor Roberto Silva, 2ª Câmara Cível, DJe 18-62014; Agravo de Instrumento nº 1.195.759-8 - Rel. Des. Renato Braga Bettega - 1ª Câmara Cível - DJe 28-3-2014; Agravo de Instrumento nº
1.1653.55-1 - Rel. Des. Carlos Mansur Arida - 1ª Câmara Cível - DJe 3-4- 2014.
No mesmo sentido são os seguintes julgados da Corte paranaense: Agravo de Instrumento nº 1.218.746-1, Rel. Des. Antonio Renato
Strapasson, 2ª Câmara Cível, DJe 30-5-2014; Agravo de Instrumento nº 1.180.855-2, Des. Vitor Roberto Silva, 2ª Câmara Cível, DJe 18-6Diário 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 222

Curitiba, quarta-feira, 7 de novembro de 2018

Página 27

2014; Agravo de Instrumento nº 1.195.759-8 - Rel. Des. Renato Braga Bettega - 1ª Câmara Cível - DJe 28-3-2014; Agravo de Instrumento nº
1.1653.55-1 - Rel. Des. Carlos Mansur Arida - 1ª Câmara Cível - DJe 3-4- 2014.
Frise-se, ademais, que a insegurança jurídica pela perpetuação da execução fiscal é patente, haja vista que o crédito tributário nunca perecerá
caso se permita levar as diligências infrutíferas ao infinito.
Acerca do tema, convém destacar escólio da lavra da Juíza Relatora Josély Duttrich, consignando que "[...] A prescrição intercorrente também
se consuma nos casos em que, embora a Fazenda Pública não se mantenha inerte, as suas tentativas de localização de bens penhoráveis
forem todas infrutíferas por um lapso temporal superior a 06 anos (art. 40 da LEF e súmula nº 314 do STJ), não podendo a execução fiscal
perdurar indeterminadamente sem possibilidade de trazer qualquer resposta efetiva na persecução do crédito exequendo. Precedentes
recentes do STJ (AgRg no REsp 1208833/MG, AgRg no REsp 1251038/PR e REsp 1305755/MG). Apelação conhecida e não provida."
(Apelação Cível nº 1.054.510-3 - Rel. Juíza Josély Dittrich Ribas - DJe 25-3-2014).
Acrescente-se que a demora na localização do efetivo devedor e localização de bens penhoráveis não foi decorrência dos mecanismos da
justiça (Súmula 106 do STJ), mas da ausência de diligências efetivas da Fazenda.
Por derradeiro, a Fazenda deve ser condenada no pagamento das custas processuais.
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, II do CPC combinado com o art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/1980, pronuncio a prescrição intercorrente e
extingo a execução com resolução do mérito.
Custas e despesas processuais a cargo do exequente.
Sem reexame necessário, diante do disposto no § 3º do art. 496 do CPC.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.
Cumpram-se as determinações do CNCGJ/PR.
Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas e registros necessários.
Diligências necessárias.
Apucarana, 29 de outubro de 2018.
CAROLLINE DE CASTRO CARRIJO
Juíza Eleitoral"

EDITAL
EDITAL Nº. 70/2018
DE ORDEM DA EXCELENTÍSSIMA SENHORA CAROLLINE DE CASTRO CARRIJO, JUÍZA DESTA 28ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:
FAÇO SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, não sendo possível localizar pessoalmente os
representantes do órgão partidário municipal abaixo, ficam por meio deste devidamente INTIMADOS para que, querendo, se manifestem sobre
as informações e documentos apresentados nos autos discriminados no prazo de 20 (vinte) dias a contar da publicação deste edital.
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE PARTIDO
PRESIDENTE
TESOUREIRO
MUNICÍPIO
CONTAS Nº
POLÍTICO
43-67.2018.6.16.0028
MDB
Francisco Inácio Tomazi
Marcelo Cereja
Cambira
E para que ninguém possa alegar ignorância é que se mandou expedir o presente edital que será publicado no local de costume do cartório
eleitoral e no DJE/PR. Dado e passado no Cartório Eleitoral desta 28ª Zona Eleitoral do Paraná, Município de Apucarana, aos cinco dias do
mês de novembro do ano de 2018. Nada mais. Eu, ______________________, Andréa Silva Milanin, Chefe de Cartório, preparei, conferi e
subscrevi o presente edital.
CAROLLINE DE CASTRO CARRIJO
Juíza Eleitoral

40ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Intimação Parte
AUTOS nº 5-53.2017.6.16.0040
NATUREZA: AÇÃO PENAL ELEITORAL
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS/PR
RÉU: ANTONIO JOSÉ RODRIGUES NETO TAVARES DA SILVA
ADVOGADO: ÉLIO CASAGRANDE, OAB/PR 5.873
ATO PROCESSUAL: "Nesta data, faço vista dos autos ao DD. Defensor do Réu, Dr. Elio Casagrande pelo prazo de 05 (cinco) dias para
Alegações Finais, conforme determinação judicial em Audiência de Instrução e Julgamento. Sertanópolis, 05 de novembro de 2018.
CAROLINA BOTTI DE SOUZA FERREIRA. Chefe de Cartório 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 222

Curitiba, quarta-feira, 7 de novembro de 2018

Página 28

46ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÕES
Autos de Representação nº 85-96.2017.56.16.0046
Representante: SIGILOSO
Representado: SIGILOSO
Advogado do Representado: Bruno Fernando Martins Migliozzi, OAB/PR 19.497
Intimação, na forma da lei, acerca do inteiro teor do despacho proferido pela MMª Juíza Eleitoral, Dra. Danuza Zorzi Andrade nos autos em
epígrafe, nos seguintes termos:
"Vistos, etc;
Registre-se a inelegibilidade da representada conforme determinado em sentença.
Considerando que, nos termos do art. 263 do Provimento CRE/PR nº 02/2018, o prazo do pagamento da multa imposta encerrou-se trinta dias
após o trânsito em julgado do acórdão, determino a intimação da representada para que comprove o seu pagamento, no prazo de cinco dias.
Foz do Iguaçu, 31 de outubro de 2018."
Danuza Zorzi Andrade
Juíza Eleitoral

Autos de Prestação de Contas nº 28-44.2018.6.16.0046
Partido Político: Partido Social Liberal - PSL
Presidente: Jackson Cabanas Ferreira Filho
Tesoureiro: Cristiano dos Santos
Advogado: Marcos Eliandro Poncio, OAB/PR 63.003
Intimação, na forma da lei, nos seguintes termos:
"Nos termos do artigo Resolução TSE nº 23.546/2017, ficam as partes NOTIFICADAS que encontra-se aberto o prazo de abertura de vista aos
interessados para manifestação no processo em epígrafe, pelo prazo de 03 (três) dias.".
Foz do Iguaçu, 05 de novembro de 2018.
Claudinei Zdanski
Chefe de Cartório"

Autos de Prestação de Contas nº 34-51.2018.6.16.0046
Partido Político: Partido da Pátria Livre - PPL
Presidente: Leonardo Romani ribeiro
Tesoureiro: Valdir da Silva
Intimação, na forma da lei, acerca do inteiro teor da decisão proferida pela MMª Juíza Eleitoral, Dra. Danuza Zorzi Andrade nos autos em
epígrafe, nos seguintes termos:
"Vistos, etc
Tratam-se de autos formados a partir de informação feita pelo cartório eleitoral sobre a inadimplência do órgão partidário municipal do Partido
da Pátria Livre - PPL na apresentação das contas anuais referentes ao exercício de 2017, mesmo após notificação do cartório eleitoral ao
presidente do partido, o tesoureiro não foi localizado.
Juntados aos autos o extrato bancário e comprovantes de não recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, o Ministério Público
Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 17).
Aberto prazo para manifestação do órgão partidário, novamente não houve manifestação (fl. 21)
É breve o relato. Decido.
A inobservância do disposto no art. 32 da Lei nº 9096/95 e art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/17 está caracterizada, uma vez que órgão
partidário não apresentou sua prestação de contas anual, relativa ao exercício de 2017, até a data limite de 30 de abril do corrente ano.
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 222

Curitiba, quarta-feira, 7 de novembro de 2018

Página 29

Cabe ao partido político manter os seus dados atualizados perante o Tribunal Regional Eleitoral de forma a possibilitar que suas atividades
sejam cumpridas de forma regular e fiscalizadas.
A falta de prestação de contas importa na proibição de recebimento de recursos oriundos do fundo partidário, nos termos do art. 48 da já citada
Resolução:
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
Com essas breves considerações e, em harmonia com o parecer Ministerial, com fulcro no artigo 46, inciso IV, alínea "a" da Res. TSE nº
23.546/17, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do órgão partidário municipal do Partido da Pátria Livre - PPL, referentes ao exercício
financeiro de 2017, ficando suspensos os repasses de novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que o partido permanecer omisso,
caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para a prestação de contas.
Determino, ainda, a comunicação à Seção de Partidos Políticos do TRE/PR para os fins da suspensão do registro/anotação do órgão partidário
municipal em tela, conforme previsto no art. 48, §2º, da Resolução TSE nº 23.546/2017 e no art. 42, caput, da Resolução TSE nº 23.571/2018
(art. 42, caput, da revogada Res. TSE nº 23.465/2015).
Comuniquem-se aos órgãos nacional e estadual do partido acerca da presente decisão (art. 60, I, "a", Res. TSE 23.546/2017) e efetuem-se os
registros devidos no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO (art. 60, § 5º, da Res. TSE nº 23.546/2017).
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, promovam-se as diligências e anotações necessárias e arquivem-se.
Foz do Iguaçu, 26 de outubro de 2018."
DANUZA ZORZI ANDRADE
Juíza Eleitoral

Autos de Prestação de Contas nº 36-21.2018.6.16.0046
Partido Político: Avante
Presidente: Paulo Fernando Quintella
Tesoureiro: José Pimenta Camargo Neto
Intimação, na forma da lei, acerca do inteiro teor da decisão proferida pela MMª Juíza Eleitoral, Dra. Danuza Zorzi Andrade nos autos em
epígrafe, nos seguintes termos:
"Vistos, etc
Tratam-se de autos formados a partir de justificativa apresentada pelo órgão partidário municipal do Partido AVANTE, após notificação do
cartório eleitoral, para a não apresentação das contas anuais referentes ao exercício de 2017. Argumentam que não foi possível efetivar a
apresentação uma vez que o CNPJ da Diretoria Executiva não estava atualizado no sistema de partidos junto ao Tribunal Regional Eleitoral,
uma vez que assumiram a direção a partir de 20/02/2018.
Juntados aos autos o extrato bancário e comprovantes de não recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, o Ministério Público
Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 22).
Aberto prazo para manifestação do órgão partidário, os representantes silenciaram (certidão de fl. 28).
É breve o relato. Decido.
A inobservância do disposto no art. 32 da Lei nº 9096/95 e art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/17 está caracterizada, uma vez que órgão
partidário não apresentou sua prestação de contas anual, relativa ao exercício de 2017, até a data limite de 30 de abril do corrente ano.
Cabe ao partido político manter os seus dados atualizados perante o Tribunal Regional Eleitoral de forma a possibilitar que suas atividades
sejam cumpridas de forma regular e fiscalizadas.
A falta de prestação de contas importa na proibição de recebimento de recursos oriundos do fundo partidário, nos termos do art. 48 da já citada
Resolução:
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
Com essas breves considerações e, em harmonia com o parecer Ministerial, com fulcro no artigo 46, inciso IV, alínea "a" da Res. TSE nº
23.546/17, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do órgão partidário municipal do Partido AVANTE, referentes ao exercício financeiro de 2017,
ficando suspensos os repasses de novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a
inadimplência a partir da data fixada pela lei para a prestação de contas.
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Determino, ainda, a comunicação à Seção de Partidos Políticos do TRE/PR para os fins da suspensão do registro/anotação do órgão partidário
municipal em tela, conforme previsto no art. 48, §2º, da Resolução TSE nº 23.546/2017 e no art. 42, caput, da Resolução TSE nº 23.571/2018
(art. 42, caput, da revogada Res. TSE nº 23.465/2015).
Comuniquem-se aos órgãos nacional e estadual do partido acerca da presente decisão (art. 60, I, "a", Res. TSE 23.546/2017) e efetuem-se os
registros devidos no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO (art. 60, § 5º, da Res. TSE nº 23.546/2017).
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, promovam-se as diligências e anotações necessárias e arquivem-se.
Foz do Iguaçu, 26 de outubro de 2018."
DANUZA ZORZI ANDRADE
Juíza Eleitoral

Autos de Prestação de Contas nº 32-81.2018.6.16.0046
Partido Político: Partido Republicano Progressista - PRP
Presidente: Juliano Silva Prestes
Tesoureiro: Diolez Luiz Joniazzo
Intimação, na forma da lei, acerca do inteiro teor da decisão proferida pela MMª Juíza Eleitoral, Dra. Danuza Zorzi Andrade nos autos em
epígrafe, nos seguintes termos:
"Vistos, etc
Tratam-se de autos formados a partir de informação feita pelo cartório eleitoral sobre a inadimplência do órgão partidário municipal do Partido
Republicano Progressista – PRP na apresentação das contas anuais referentes ao exercício de 2017, mesmo após notificação do cartório
eleitoral (fl. 08).
Juntados aos autos o extrato bancário e comprovantes de não recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, o Ministério Público
Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 19).
Aberto prazo para manifestação do órgão partidário, os representantes do partido não foram localizados.
É breve o relato. Decido.
A inobservância do disposto no art. 32 da Lei nº 9096/95 e art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/17 está caracterizada, uma vez que órgão
partidário não apresentou sua prestação de contas anual, relativa ao exercício de 2017, até a data limite de 30 de abril do corrente ano.
Cabe ao partido político manter os seus dados atualizados perante o Tribunal Regional Eleitoral de forma a possibilitar que suas atividades
sejam cumpridas de forma regular e fiscalizadas.
A falta de prestação de contas importa na proibição de recebimento de recursos oriundos do fundo partidário, nos termos do art. 48 da já citada
Resolução:
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
Com essas breves considerações e, em harmonia com o parecer Ministerial, com fulcro no artigo 46, inciso IV, alínea "a" da Res. TSE nº
23.546/17, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do órgão partidário municipal do Partido Republicano Progressista - PRP, referentes ao
exercício financeiro de 2017, ficando suspensos os repasses de novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que o partido permanecer
omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para a prestação de contas.
Determino, ainda, a comunicação à Seção de Partidos Políticos do TRE/PR para os fins da suspensão do registro/anotação do órgão partidário
municipal em tela, conforme previsto no art. 48, §2º, da Resolução TSE nº 23.546/2017 e no art. 42, caput, da Resolução TSE nº 23.571/2018
(art. 42, caput, da revogada Res. TSE nº 23.465/2015).
Comuniquem-se aos órgãos nacional e estadual do partido acerca da presente decisão (art. 60, I, "a", Res. TSE 23.546/2017) e efetuem-se os
registros devidos no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO (art. 60, § 5º, da Res. TSE nº 23.546/2017).
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, promovam-se as diligências e anotações necessárias e arquivem-se.
Foz do Iguaçu, 26 de outubro de 2018."
DANUZA ZORZI ANDRADE
Juíza Eleitoral
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Autos de Prestação de Contas nº 35-36.2018.6.16.0046
Partido Político: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB
Presidente: Marcos Fernando Bergamo
Tesoureiro: Edcarlos Junio Carvalho Bergamo
Intimação, na forma da lei, acerca do inteiro teor da decisão proferida pela MMª Juíza Eleitoral, Dra. Danuza Zorzi Andrade nos autos em
epígrafe, nos seguintes termos:
"Vistos, etc
Retifique-se a autuação para constar os novos dirigentes partidários.
Tratam-se de autos formados a partir de informação feita pelo cartório eleitoral sobre a inadimplência do órgão partidário municipal do Partido
Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB na apresentação das contas anuais referentes ao exercício de 2017. O partido não se encontrava
vigente e os dirigentes não foram encontrados (fls. 03 e 04).
Juntados aos autos o extrato bancário e comprovantes de não recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, o Ministério Público
Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 18).
Considerando nova anotação de dirigentes partidários em 04/06/2018, o cartório eleitoral abriu prazo para manifestações, mantendo-se silente
o atual presidente e não localizado o tesoureiro (fls. 24/25).
É breve o relato. Decido.
A inobservância do disposto no art. 32 da Lei nº 9096/95 e art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/17 está caracterizada, uma vez que órgão
partidário não apresentou sua prestação de contas anual, relativa ao exercício de 2017, até a data limite de 30 de abril do corrente ano.
Cabe ao partido político manter os seus dados atualizados perante o Tribunal Regional Eleitoral de forma a possibilitar que suas atividades
sejam cumpridas de forma regular e fiscalizadas.
A falta de prestação de contas importa na proibição de recebimento de recursos oriundos do fundo partidário, nos termos do art. 48 da já citada
Resolução:
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
Com essas breves considerações e, em harmonia com o parecer Ministerial, com fulcro no artigo 46, inciso IV, alínea "a" da Res. TSE nº
23.546/17, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do órgão partidário municipal do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, referentes
ao exercício financeiro de 2017, ficando suspensos os repasses de novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que o partido permanecer
omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para a prestação de contas.
Determino, ainda, a comunicação à Seção de Partidos Políticos do TRE/PR para os fins da suspensão do registro/anotação do órgão partidário
municipal em tela, conforme previsto no art. 48, §2º, da Resolução TSE nº 23.546/2017 e no art. 42, caput, da Resolução TSE nº 23.571/2018
(art. 42, caput, da revogada Res. TSE nº 23.465/2015).
Comuniquem-se aos órgãos nacional e estadual do partido acerca da presente decisão (art. 60, I, "a", Res. TSE 23.546/2017) e efetuem-se os
registros devidos no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO (art. 60, § 5º, da Res. TSE nº 23.546/2017).
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, promovam-se as diligências e anotações necessárias e arquivem-se.
Foz do Iguaçu, 26 de outubro de 2018."
DANUZA ZORZI ANDRADE
Juíza Eleitoral

Autos de Prestação de Contas nº 33-66.2018.6.16.0046
Partido Político: Partido da Mulher Brasileira - PMB
Presidente: Doralice Silva Abbud
Tesoureiro: Jane Helena Ziemann Machado Nunes
Intimação, na forma da lei, acerca do inteiro teor da decisão proferida pela MMª Juíza Eleitoral, Dra. Danuza Zorzi Andrade nos autos em
epígrafe, nos seguintes termos:
"Vistos, etc
Tratam-se de autos formados a partir de informação feita pelo cartório eleitoral sobre a inadimplência do órgão partidário municipal do Partido
da Mulher Brasileira - PMB na apresentação das contas anuais referentes ao exercício de 2017, mesmo após notificação enviada pelo cartório
ao tesoureiro, o presidente não foi localizado.
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 222

Curitiba, quarta-feira, 7 de novembro de 2018

Página 32

Juntados aos autos o extrato bancário e comprovantes de não recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, o Ministério Público
Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 17).
Aberto prazo para manifestação do órgão partidário, novamente não houve manifestação e o partido continua em situação "não vigente" junto
ao Tribunal Regional Eleitoral (fl. 18).
É breve o relato. Decido.
A inobservância do disposto no art. 32 da Lei nº 9096/95 e art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/17 está caracterizada, uma vez que órgão
partidário não apresentou sua prestação de contas anual, relativa ao exercício de 2017, até a data limite de 30 de abril do corrente ano.
Cabe ao partido político manter os seus dados atualizados perante o Tribunal Regional Eleitoral de forma a possibilitar que suas atividades
sejam cumpridas de forma regular e fiscalizadas.
A falta de prestação de contas importa na proibição de recebimento de recursos oriundos do fundo partidário, nos termos do art. 48 da já citada
Resolução:
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
Com essas breves considerações e, em harmonia com o parecer Ministerial, com fulcro no artigo 46, inciso IV, alínea "a" da Res. TSE nº
23.546/17, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do órgão partidário municipal do Partido da Mulher Brasileira - PMB, referentes ao exercício
financeiro de 2017, ficando suspensos os repasses de novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que o partido permanecer omisso,
caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para a prestação de contas.
Determino, ainda, a comunicação à Seção de Partidos Políticos do TRE/PR para os fins da suspensão do registro/anotação do órgão partidário
municipal em tela, conforme previsto no art. 48, §2º, da Resolução TSE nº 23.546/2017 e no art. 42, caput, da Resolução TSE nº 23.571/2018
(art. 42, caput, da revogada Res. TSE nº 23.465/2015).
Comuniquem-se aos órgãos nacional e estadual do partido acerca da presente decisão (art. 60, I, "a", Res. TSE 23.546/2017) e efetuem-se os
registros devidos no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO (art. 60, § 5º, da Res. TSE nº 23.546/2017).
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, promovam-se as diligências e anotações necessárias e arquivem-se.
Foz do Iguaçu, 26 de outubro de 2018."
DANUZA ZORZI ANDRADE
Juíza Eleitoral

Autos de Prestação de Contas nº 26-74.2018.6.16.0046
Partido Político: Partido Humanista da Solidariedade - PHS
Presidente: André dos Santos
Tesoureiro: Cristiano dos Santos
Intimação, na forma da lei, acerca do inteiro teor da decisão proferida pela MMª Juíza Eleitoral, Dra. Danuza Zorzi Andrade nos autos em
epígrafe, nos seguintes termos:
"Vistos, etc
Tratam-se de autos formados a partir de informação feita pelo cartório eleitoral sobre a inadimplência do órgão partidário municipal do Partido
Humanista da Solidariedade - PHS na apresentação das contas anuais referentes ao exercício de 2017, mesmo após notificação enviada pelo
cartório ao tesoureiro, o presidente não foi localizado.
Juntados aos autos o extrato bancário e comprovantes de não recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, o Ministério Público
Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 18).
Aberto prazo para manifestação do órgão partidário, novamente não houve manifestação e o partido continua em situação "não vigente" junto
ao Tribunal Regional Eleitoral (fl. 22).
É breve o relato. Decido.
A inobservância do disposto no art. 32 da Lei nº 9096/95 e art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/17 está caracterizada, uma vez que órgão
partidário não apresentou sua prestação de contas anual, relativa ao exercício de 2017, até a data limite de 30 de abril do corrente ano.
Cabe ao partido político manter os seus dados atualizados perante o Tribunal Regional Eleitoral de forma a possibilitar que suas atividades
sejam cumpridas de forma regular e fiscalizadas.
A falta de prestação de contas importa na proibição de recebimento de recursos oriundos do fundo partidário, nos termos do art. 48 da já citada
Resolução:
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Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
Com essas breves considerações e, em harmonia com o parecer Ministerial, com fulcro no artigo 46, inciso IV, alínea "a" da Res. TSE nº
23.546/17, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do órgão partidário municipal do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, referentes ao
exercício financeiro de 2017, ficando suspensos os repasses de novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que o partido permanecer
omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para a prestação de contas.
Determino, ainda, a comunicação à Seção de Partidos Políticos do TRE/PR para os fins da suspensão do registro/anotação do órgão partidário
municipal em tela, conforme previsto no art. 48, §2º, da Resolução TSE nº 23.546/2017 e no art. 42, caput, da Resolução TSE nº 23.571/2018
(art. 42, caput, da revogada Res. TSE nº 23.465/2015).
Comuniquem-se aos órgãos nacional e estadual do partido acerca da presente decisão (art. 60, I, "a", Res. TSE 23.546/2017) e efetuem-se os
registros devidos no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO (art. 60, § 5º, da Res. TSE nº 23.546/2017).
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, promovam-se as diligências e anotações necessárias e arquivem-se.
Foz do Iguaçu, 10 de outubro de 2018."
DANUZA ZORZI ANDRADE
Juíza Eleitoral

79ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação n° 33/2018
Relação n° 33/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 26-72.2018.6.16.0079
Interessado: Democratas – DEM
Presidente: Edmilson Araujo dos Santos
Tesoureiro: Rafael Siqueira Galvão
Advogado: Marcelo Martinez Dib – OAB/PR n.º 71.869
Município: Conselheiro Mairinck
Finalidade: Intimação para alegações finais, no prazo de três dias.
Vistos, etc.,
Nos termos do art. 40 da Resolução TSE n° 23.546/2017, abra-se vista às partes para a apresentação de alegações finais no prazo comum de
três dias.
Após, voltem conclusos para decisão.
Ibaiti, 01 de novembro de 2018.
FABIANA CHRISTINA FERRARI
Juíza Eleitoral 079ZE

122ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Edital
EDITAL Nº 84/2018
A Excelentíssima Senhora Dra. JULIANA CUNHA DE OLIVEIRA DOMINGUES, MMª. Juíza Eleitoral da 122.ª Zona Eleitoral do Paraná, no uso
de suas atribuições legais,
Torna público, com fundamento no art. 45, inc. I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, os nomes dos órgãos partidários e respectivos
responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao exercício de 2017, facultando a qualquer
interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste edital, a apresentação de impugnação que dever ser apresentada em
petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis em
dinheiro no período:
* Autos 44-61.2018.6.16.0122: Partido Solidariedade de São Miguel do Iguaçu, Presidente: Silas Murbach e Tesoureiro: Adalgir Ramos
Murbach.
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E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral que fosse publicado no DJE/TRE/PR. Expedido
nesta cidade de São Miguel do Iguaçu, aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito. Eu, Ana Paula Sala Moreno, Chefe
de Cartório, digitei e subscrevi de ordem da MMª. Juíza Eleitoral.

126ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

PUBLICAÇÃO
RELAÇÃO 034/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 36-72.2018.6.16.0126
PARTIDO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB
MUNICÍPIO : CAFELÂNDIA/PR
ADVOGADO: WUELITON DE MELO ANDREOLLA - OAB/PR N.º 74.217
Publicação da Demonstração do Resultado do Exercício do Ano de 2017 e do Balanço Patrimonial do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO - MDB DE CAFELÂNDIA/PR, nos termos do artigo 31, § 1º, da Resolução/TSE n. 23.546/2017.
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIRETORIO MUNICIPAL DE CAFELANDIA
Página: 1
Cordilheira Sistema Contábil
DRE
Data: 22/10/2018
Hora: 16:08:50
CNPJ: 03.722.920/0001-01
Consolidação: Empresa
Grau: 5
Período: 01/2017 a 12/2017
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
4.890,00
RECEITAS
4.890,00
RECEITAS 4.890,00
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS 4.890,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
RECEITA LÍQUIDA

0,00

4.890,00

CUSTOS

0,00

LUCRO BRUTO

4.890,00

DESPESAS OPERACIONAIS
7.536,05
CUSTOS E DESPESAS
6.917,10
DESPESAS DE CUSTEIO
6.917,10
ALUGUEL SALA COMERCIAL
3.500,00
Despesas com reunioes
1.252,00
HONORARIOS CONTABEIS 1.920,00
TAXAS E REGISTROS
245,10
RECEITAS FINANCEIRAS
618,95
DESPESAS FINANCEIRAS
618,95
Despesas Bancarias
618,95
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS -2.646,05
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

-2.646,05

RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA

-2.646,05

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 2.646,05
CARLOS EDUARDO BORGES DA COSTA
MOYSES PIERDONA
PRESIDENTE
CONTABILISTA
CPF 021.246.779-42
CRC PR-023026/O-3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIRETORIO MUNICIPAL DE CAFELANDIA Página: 1
Cordilheira Sistema Contábil
Balanço Patrimonial
Data: 22/10/2018
Hora: 16:07:52
Consolidação: Empresa
Grau: 5
Encerrado em: 31/12/2017
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ATIVO CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
BANCOS CTA.MOVIMENTO
Bco.do Brasil c/c 31841-8
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--------------------------
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271,84
--------------------------

271,84
------------------------ 271,84

TOTAL DO ATIVO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIRETORIO MUNICIPAL DE CAFELANDIA
Cordilheira Sistema Contábil
Balanço Patrimonial
Consolidação: Empresa
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGACOES OPERACIONAIS
OBRIGACOES FINANCEIRAS
Cheques a Pagar Bco Brasil SA

PATRIMONIO LIQUIDO
PATRIMONIO SOCIAL
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCI
Superavit de Exercicios Anteriores
Deficit do Exercicio

271,84
Página: 2
Data: 22/10/2018
Hora: 16:07:52
Encerrado em: 31/12/2017

Grau: 5

101,10
--------------------------101,10
-------------------------

-2.816,79
2.646,05
--------------------------170,74
--------------------------

-101,10
-----------------------

-101,10

-170,74
--------------------------

-170,74

TOTAL DO PASSIVO

-271,84

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em
31/12/2017, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 271,84(duzentos e setenta e um reais e oitenta e quatro
centavos).
CARLOS EDUARDO BORGES DA COSTA
PRESIDENTE
CPF 021.246.779-42

MOYSES PIERDONA
CONTABILISTA
CRC PR-023026/O-3

EDITAL N.º 045/2018
Prazo: 03 (três) dias
A Excelentíssima Senhora Dr.ª Vivian Curvacho Faria de Andrade, MM.ª Juíza Eleitoral da 126ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições
legais e de acordo com o previsto no artigo 45, inciso I, da Resolução TSE 23.546/2017,
FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que o seguinte partido político apresentou a
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do Exercício de 2017, conforme segue:
1) MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA/PR
Autos n.º
35-87.2018

2) MUNICÍPIO DE CORBÉLIA/PR
Autos n.º
58-33.2018

3) MUNICÍPIO DE IGUATU/PR
Autos n.º
82-61.2018

Partido
PODEMOS - PODE

Presidente
PAULO JASKOWIAK

Tesoureiro
GENESIO
SCHUROFF

Partido
PARTIDO COMUNISTA DO
BRASIL - PCDOB

Presidente
ANDRE BONIATTI

Tesoureiro
INES FURTADO

Partido
PARTIDO
SOCIAL
DEMOCRÁTICO - PSD

Presidente
VLADEMIR
BARELLA

Tesoureiro
PAULO CEZAR DIAS

ANTONIO
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Desse modo, nos termos do artigo 45, inciso I, da Resolução TSE 23.546/2017, ABRE-SE O PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, contados da
publicação deste edital, para que qualquer interessado apresente IMPUGNAÇÃO, que deverá ser formulada em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis do período.
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral fosse publicado o presente edital no Diário de
Justiça Eletrônico – DJE do TRE/PR.
Dado e passado nesta cidade de Corbélia/PR, aos 22 dias do mês de outubro do ano de 2018. Eu, Livia Maria de Araújo, Chefe do Cartório
Eleitoral, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pela MM.ª Juíza da 126ª Zona Eleitoral de Corbélia/PR, Dr.ª VIVIAN CURVACHO
FARIA DE ANDRADE.

VIVIAN CURVACHO FARIA DE ANDRADE
Juíza Eleitoral
EDITAL N.º 46/2018
Prazo: 05 (cinco) dias
A Excelentíssima Senhora Dr.ª Vivian Curvacho Faria de Andrade, MM.ª Juíza Eleitoral da 126ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições
legais,
FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que nos seguintes autos de Prestação de Contas desta
126ª Zona Eleitoral:
Autos n.º
22-88.2018.6.16.0126

Partido
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

Município
CAFELÂNDIA

Abre-se prazo para que o Ministério Público ou qualquer partido político possa impugnar a prestação de contas apresentada, bem como relatar
fatos, indicar provas e pedir investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria
financeira, os partidos e seus filiados estão sujeitos, conforme preconiza o artigo 31, § 3º, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral fosse publicado o presente edital no Diário de
Justiça Eletrônico – DJE do TRE/PR.
Dado e passado nesta cidade de Corbélia/PR, aos 22 dias do mês de outubro do ano de 2018. Eu, Livia Maria de Araújo, Chefe do Cartório
Eleitoral, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pela MM.ª Juíza da 126ª Zona Eleitoral de Corbélia/PR, Dr.ª Vivian Curvacho
Faria de Andrade.
VIVIAN CURVACHO FARIA DE ANDRADE
Juíza Eleitoral

166ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

EDITAL N. 031/2018
EDITAL n.º 031/2018
TORNA PÚBLICA, nos termos do artigo 59 da Resolução-TSE nº 23.553/2017, a todos os interessados que virem ou tiverem conhecimento do
presente Edital, que os órgãos partidários e respectivos responsáveis abaixo mencionados apresentaram declaração de ausência de
movimentação financeira de recursos eleições 2018 – 1º Turno, facultando-se a qualquer interessado, no prazo de 03 (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.
MUNICÍPIO
TRÊS BARRAS DO PARANÁ
TRÊS BARRAS DO PARANÁS
TRÊS BARRAS DO PARANÁ
CATANDUVAS
TRÊS BARRAS DO PARANÁS

PARTIDO
DEM
PSL
PDT
PR
MDB

PRESIDENTE
IVO PEDROSO
ANTONIO OENNING
MARCELINO CHAVES
MIGUEL IDE
ANTONIO ADAIR LISCHUISCHY

TRÊS BARRAS DO PARANÁS
PSD
ADEMAR CHETCO
TRÊS BARRAS DO PARANÁS
PMN
LUIZ FAGUNDES
TRÊS BARRAS DO PARANÁS
PSC
LEANDRO MOCELIN SALLA
E para que se lhe dê ampla divulgação, foi expedido o presente edital e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral
do Paraná (DJE-TRE/PR). Dado e passado nesta cidade de Catanduvas/PR, aos 06 de novembro de 2018. Eu,
____________________Juliana de Souza Miolla, Chefe de Cartório, preparei, conferi e subscrevi o presente edital.
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CATANDUVAS, 06 de novembro de 2018.

GIOVANE RYMSZA
Juiz da 166ª Zona Eleitoral

196ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Intimação de Despacho

RELAÇÃO Nº 18/2018
AUTOS Nº 399-14.2016.6.16.0152
NATUREZA: AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
INVESTIGANTE: COLIGAÇÃO MANOEL RIBAS, RENOVAÇÃO DE CORAÇÃO
ADVOGADOS: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI, OAB Nº 38.609/PR, MARCELO BUZATO, OAB Nº 22.314/PR e MAURÍLIO VIANA
PEREIRA, OAB Nº 30.695/PR
INVESTIGADO: MARCIO PATERA
ADVOGADO: AROLDO BARAN DOS SANTOS, OAB Nº 22.839/PR
INVESTIGADOS: ELIZABETH STIPP CAMILO, MOACIR COMUNELLO e ERALDA ACORDE COMUNELLO
ADVOGADOS: VERIDIANA CHAVES, OAB/PR Nº 75.964/PR, AMILCAR CORDEIRO TEIXEIRA, OAB/PR Nº 8970/PR, ANDRE EIJI
SHIROMA, OAB Nº 63.833/PR, OLIVAR CONEGLIAN, OAB Nº 20.891/PR e FABÍOLA ROBERTI CONEGLIAN, OAB Nº 24.503/PR
INTIMAÇÃO, na forma da lei das partes e advogados acerca do contido no despacho de fls. 1346, dos autos acima discriminados:
Autos nº 399-14.2016.6.16.0196
Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público da baixa dos autos.
Considerando o contido na sentença de fls. 916/978, mantida em parte na via recursal (fls. 1295/1340), intimem-se os investigados
ELIZABETH STIPP CAMILO, MOACIR COMUNELLO e ERALDA ACORDE COMUNELLO, através do Diário de Justiça Eletrônico - DJE, para
pagar a multa no valor de R$- 5.320,50 (cinco mil e trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), no prazo de 10 (dez) dias, contados da
intimação, mediante o fornecimento de GRU individual para cada um dos investigados por esta Zona Eleitoral.
Decorrido o prazo sem o pagamento, proceda o registro do débito no Livro de Inscrições de Dívidas e remeta-se o respectivo Termo à
presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, conforme especifica o artigo 263 do Provimento CRE nº 02/2018.
Caso contrário, havendo o cumprimento da obrigação e nada sendo requerido pelas partes, arquive-se.
Diligências necessárias.
Manoel Ribas, 31 de outubro de 2018.
Amanda Vaz Cortesi von Bahten
Juíza Eleitoral
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