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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias

P O R T A R I A Nº 851/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23, inciso
XLI, do Regimento Interno deste Tribunal, e considerando o contido no Processo Administrativo Digital nº 12188/2018,
RESOLVE
I – REVOGAR a Portaria nº 599/2018-PRES, de 18/07/2018, publicada no DJE nº 132, de 24/07/2018, a partir da data da publicação;
II – DESIGNAR o servidor RICHARD HARTMANN, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária, do Quadro de Pessoal deste
Tribunal, para substituir a Chefia do Cartório da 06ª Zona Eleitoral de ANTONINA, FC-6, durante as férias, impedimentos e afastamentos do
titular, a partir da mesma data.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 05 de novembro de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

P O R T A R I A Nº 849/2018
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 12235/2018-TRE,
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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:
ITEM

MAGISTRADO

1

SILVANE
PINTO

2

MARISA DE FREITAS

3

ELIAS DUARTE RESENDE

4

MARINA
MARTINS
BARDOU ZUNINO

5

MAURO
MONTEIRO
MONDIN
SUZIE
CAPRONI
FERREIRA FORTES

6

CARDOSO

TITULAR

DESIGNAÇÃO
PARA ATENDER

MOTIVO/PERÍODO

142ª UMUARAMA

89ª UMUARAMA

LTS, 29/10 a 05/11/2018

V. CRIMINAL E ANEXOS de
GUARATUBA
41ª LONDRINA

161ª GUARATUBA

LTS,29/10 a 12/11/2018

157ª LONDRINA

Licença
especial,
31/10/2018

80ª IBIPORÃ

Licença especial,
18/12/2018

38ª PITANGA

Afastamento,
30/11/2018
LTSPF, em 24/10/2018

V. DE FAMÍLIA E
SUCESSÕES E ANEXOS
de IBIPORÃ
V. CRIMINAL E ANEXOS de
PITANGA
Juízo
único
de
MANDAGUAÇU

102ª MANDAGUAÇU

em
10

a

em

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

PORTARIA Nº 847/2018
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 12204/2018-TRE,
RESOLVE
DESIGNAR, em conformidade com o disposto na Resolução TRE nº 467/2005, de 04/04/2005, o Doutor LEONARDO MARCELO MOUNIC
LAGO, Juiz de Direito da Vara Cível e Anexos da Comarca de CAPANEMA, para responder pelos serviços da 107ª 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 848/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23, inciso
XXV, do Regimento Interno deste Tribunal e considerando o contido no Processo Administrativo Digital n.º 12073/2018,
RESOLVE
I. RETIFICAR, em parte, a Portaria nº 743/2015, de 04.11.2015, publicada no DJE nº 210, de 16.11.2015, para onde se lê:
SERVIDOR

CARGO

ANDRÉ LUIS
MATIAS

ANALISTA
JUDICIÁRIO

ÁREA
ATIVIDADE
JUDICIÁRIA

DE

PERÍODO
20/10/201
4

19/10/201
5

P/ CLASSE E
PADRÃO
A
2

A
PARTIR
DE
20/10/2015

leia-se:
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CARGO

ANDRÉ LUIS
MATIAS

ANALISTA
JUDICIÁRIO

ÁREA
ATIVIDADE
JUDICIÁRIA

DE

PERÍODO
17/10/201
4

16/10/201
5

Página 4
P/ CLASSE E
PADRÃO
A
2

A
PARTIR
DE
17/10/2015

II. RETIFICAR, em parte, a Portaria nº 839/2016, de 04.11.2016, publicada no DJE nº 258, de 01.12.2016, para onde se lê:
SERVIDOR

CARGO

ANDRÉ LUIS
MATIAS

ANALISTA
JUDICIÁRIO

SERVIDOR

CARGO

ANDRÉ LUIS
MATIAS

ANALISTA
JUDICIÁRIO

ÁREA
ATIVIDADE
JUDICIÁRIA

DE

ÁREA
ATIVIDADE
JUDICIÁRIA

DE

PERÍODO
20/10/201
5

19/10/201
6

P/ CLASSE E
PADRÃO
A
3

A
PARTIR
DE
20/10/2016

P/ CLASSE E
PADRÃO
A
3

A
PARTIR
DE
17/10/2016

leia-se:
PERÍODO
17/10/201
5

16/10/201
6

III. RETIFICAR, em parte, a Portaria nº 559/2017, de 03.11.2017, publicada no DJE nº 208, de 14.11.2017, para onde se lê:
SERVIDOR

CARGO

ANDRÉ LUIS
MATIAS

ANALISTA
JUDICIÁRIO

SERVIDOR

CARGO

ANDRÉ LUIS
MATIAS

ANALISTA
JUDICIÁRIO

ÁREA
ATIVIDADE
JUDICIÁRIA

DE

ÁREA
ATIVIDADE
JUDICIÁRIA

DE

PERÍODO
20/10/201
6

19/10/201
7

P/ CLASSE E
PADRÃO
A
4

A
PARTIR
DE
20/10/2017

P/ CLASSE E
PADRÃO
A
4

A
PARTIR
DE
17/10/2017

leia-se:
PERÍODO
17/10/201
6

16/10/201
7

PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 5 de novembro de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

Editais

EDITAL Nº 004/2018 do Prêmio Boas Práticas Eleitorais
O DESEMBARGADOR LUIZ TARO OYAMA, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, torna público as Boas Práticas e as
unidades da sede finalistas (em ordem alfabética) e as novas datas das Cerimônias de Premiação.
Art. 1º. A cerimônia de premiação realizar-se-á no dia 09 de novembro de 2018 no auditório do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná,
encerrando o evento "Prepara".
Parágrafo único: Haverá cerimônia compacta no dia 14 de novembro de 2018.
Art. 2º. São finalistas desta edição, em ordem alfabética:
Na Categoria Sustentabilidade:
PRÁTICA: ELEIÇÕES SUSTENTÁVEIS
Servidor: Vivian Bogo
090ª Zona Eleitoral de Guaíra
PRÁTICA: MESSAP
Servidor: Antonio Shizuo Tsuchiya, Jacqueine Piton Volpi, Luciana Maria Fetter, Willian Gallera Garcia, Gabriel de Souza Leal, Leandro
Espíndola Nogueira
146ª e 009ª Zona Eleitoral de Londrina e Campo Largo
PRÁTICA: TECNOLOGIA ECONOMIZA PAPEL
Servidor: Simone Barros do Amaral
019ª Zona Eleitoral de Tomazina
Na Categoria Mesário Voluntário:
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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PRÁTICA: INCENTIVO AO VOLUNTARIADO NAS ELEIÇÕES
Servidor: Fernando Augusto da Silva Magalhães, Jonalice da Silva Rêgo e Leiza Cristiane Leprevost Claudino
008ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais
PRÁTICA: MESÁRIO VOLUNTÁRIO CIDADÃO
Servidor: Valdir Teodoro da Silva
057ª Zona Eleitoral de Andirá
PRÁTICA: MESÁRIO VOLUNTÁRIO TAMBÉM SE CONQUISTA
Servidor: Simone Barros do Amaral
019ª Zona Eleitoral de Tomazina
Na Categoria "A Sede dentro dos Cartórios Eleitorais":
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TI – 8855
SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS – SAS
SEÇÃO DE GESTÃO DE URNAS – SGU
Curitiba, 05 de novembro de 2018.
Des. Luiz Taro Oyama
Presidente

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
Atos do Corregedor
Portarias

Relação de Publicação nº 32/18-CRE/PR
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
P O R T A R I A Nº 017/2018
O DESEMBARGADOR GILBERTO FERREIRA, CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ,
No uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
ELOGIAR os servidores Gilmar José Fernandes de Deus, Marcelo Charan, Roney Cesar de Oliveira, Jillian Roberto Servat, Domício Prates
Ribeiro Filho, Adriana Candida Muncke, Cleber José Ferreira Silva, Rachel Ivania Tasca e Lazzari, Rafael Sponholz Farhat, Rafael Furuta,
Jamile Ton Kuntz, MIchelli Pires Fontoura Cavali, Claudia Afanio, Monica Simão, Márcio Carvalho Jardim, Elisabete Silvia Petrorossi, Everton
Bahl Grabski, Maria Dora de Camargo Correa Ferraz e Franchello, Marluze Mathias Janke Toigo, Mauricio Furtado Niwa, Melissa Diniz
Medroni, Nádia Maria dos Passos, Taís Furmann, Vilmar Chequeleiro, Vivian Quimelli Rosa Maciel, Flávio Henrique Marçal Rodrigues, Helcio
Angelo de Araujo, Alacir Trojan, Alessandro Bourscheidt, Anderson Lages Mendes, Marcos Armenio Militão, João Paulo de Castro, Guilherme
Babora do Carvalhal, Luiza Takahasi Cannavacciuolo, Andréa Castelo Branco Vidal Vieira, Cláudia Valéria Bevilacqua Gonçalves, Fabrício
Costa Mello, Gilse Mary Nagayama, Hillene de Cassia Sbalqueiro Silva Meira, Irene Jucki Goldbach, Jane Dalcin, Juliana Paula Zigovski,
Lucianna Maria de Araujo Sampaio, Márcia Veiga Mattos, Marcos Vinicius Marçal Bravo, Marino Burko Schmitt e Paraskevas Papalexiou, do
quadro permanente deste Tribunal; os servidores Rafael Fernandes de Barros Costa Azevedo, Rodrigo Carneiro Munhoz Coimbra e Luis
Augusto Consularo, do quadro permanente do Tribunal Superior Eleitoral; os servidores Milton Baís Barboza Júnior e André Luiz Dutra, do
quadro permanente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina; e o policial federal Dante Luiz Pippi Filho, pela competência e exemplar
dedicação demonstradas no exercício de seus misteres, nas atividades relacionadas à audiência pública e auditoria das urnas eletrônicas,
realizadas nos dias 18 e 19 de outubro de 2018.
PUBLIQUE-SE. ANOTE-SE. COMUNIQUE-SE.
Curitiba, 05 de novembro de 2018.
Des. GILBERTO FERREIRA
Corregedor Regional Eleitoral
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PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

DIRETORIA-GERAL
Atos do Diretor-Geral
Portarias

PORTARIA N.º 358/2018
O BACHAREL SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN, DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
PARANÁ,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 30, inciso XV, do Regulamento da Secretaria deste Tribunal, e considerando o
contido no protocolo PAD nº 11875/2018,
RESOLVE
DESIGNAR os servidores RONEY CESAR DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área Administrativa, e em comissão,
Chefe da Seção de Gestão de Urnas; CARLOS ROGERIO DA SILVA CARARO, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área
Administrativa, e em comissão, Assistente I da Seção de Gestão da Sustentabilidade; e DINARTE ANTONIO BIANCHI, ocupante do cargo de
Técnico Judiciário, Área Administrativa, e em comissão, Chefe da Seção de Logística de Material Permanente, todos do Quadro de Pessoal
deste Tribunal para, sob a presidência do primeiro, constituírem COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO relativa ao Contrato TSE nº 99/2018, a partir
da data da publicação.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 30 de outubro de 2018.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
Diretor-Geral

Portaria nº 354/2018
PORTARIA n.º 354/2018
O BACHAREL SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN, DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
PARANÁ,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 30, inciso VIII, do Regulamento da Secretaria deste Tribunal e conforme PAD n.º
11926/2018, resolve,
DESIGNAR para atuar na condição de equipe de apoio
JOSÉ MARIA DOS SANTOS GARCIA, servidor ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade Administrativa, do Quadro de
Pessoal deste Tribunal, junto ao Cartório da 169.ª Zona Eleitoral, em Campina da Lagoa, no período de 27 a 30 de outubro de 2018.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE. SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 29 de outubro de 2018.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
Diretor-Geral

Averbação de tempo de contribuição
P O R T A R I A Nº 359/2018
O BACHAREL SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN, DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
PARANÁ,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 30, inciso VII, do Regulamento da Secretaria deste Tribunal e, considerando o
contido no Processo Administrativo Digital sob n.º 12.111/2018,
RESOLVE
M A N D A R C O N T A R em favor da servidora ELIANE BAVARESCO VOLPATO, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária,
do Quadro de Pessoal deste Tribunal, o tempo de contribuição de 2.935 (dois mil, novecentos e trinta e cinco) dias, que, transformados,
correspondem a 08 (oito) anos e 15 (quinze) dias, prestados à Prefeitura Municipal de Curitiba, no período de 19/05/1993 a 20/02/2002,
podendo ser contados para efeitos de aposentadoria, disponibilidade e efetivo exercício no serviço público, com fundamento no artigo 103,
inciso I, da Lei 8112/1990.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
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Curitiba, 31 de outubro de 2018
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
Diretor-Geral

Portaria nº 355/2018
PORTARIA n.º 355/2018
O BACHAREL SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN, DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
PARANÁ,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 30, inciso VIII, do Regulamento da Secretaria deste Tribunal e conforme PAD n.º
11744/2018, resolve,
DESIGNAR para atuar na condição de equipe de apoio
MAURICIO PIRES DA COSTA, servidor ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade Administrativa, do Quadro de Pessoal
deste Tribunal, lotado na 78.ª ZE, em Cambé, no Cartório da 195.ª Zona Eleitoral, em Campina Grande do Sul, no período de 01.11.2018 a
09.11.2018.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE. SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 30 de outubro de 2018.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
Diretor-Geral

Portaria nº 356/2018
PORTARIA n.º 356/2018
O BACHAREL SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN, DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
PARANÁ,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 30, inciso VIII, do Regulamento da Secretaria deste Tribunal e conforme PAD n.º
11054/2018, resolve,
DESIGNAR para atuar na condição de equipe de apoio
WILZANGELA MARY AMÉRICO RIBEIRO, servidora ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade Administrativa, do Quadro
de Pessoal deste Tribunal, lotada na 72.ª ZE, em Paranavaí, no Cartório da 96.ª Zona Eleitoral, em Nova Londrina, no período de 01.11.2018 a
19.12.2018.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE. SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 30 de outubro de 2018.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
Diretor-Geral

SECRETARIA JUDICIÁRIA
Seção de Acórdãos
Acórdãos, Decisões e Resoluções

RELAÇÃO 108/2018

PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO
Intimação da r. decisão, proferida pelo Exmo. Sr. Des. Gilberto Ferreira, Relator dos autos abaixo discriminados:
RECURSO ELEITORAL Nº 35-34.2018.6.16.0176
PROCEDÊNCIA: CURITIBA - PR
RECORRENTE: LUIZ ANTONIO VICENTIM FILHO
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB: 34724/PR
RECORRIDO: Juízo Eleitoral da 176ª Zona
RELATOR: DES. GILBERTO FERREIRA
DECISÃO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de decisão do Juízo da 176ª Zona Eleitoral de Curitiba, que, exercendo seu poder de polícia,
apreciou comunicação feita pelo candidato ao cargo de deputado federal, Luiz Antonio Vicentim Filho, acerca da realização de evento com
sorteio de prêmio para arrecadação de recursos.
Pela decisão foi determinada a notificação do candidato acerca da proibição legal de realização de propaganda que implique no oferecimento
de dádiva, rifa, sorteio ou outra vantagem.
Em face dessa decisão foi interposto o presente recurso, no qual se sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão do juízo de primeiro grau
por se tratar de matéria relativa à eleição geral, de competência originária do TRE e, no mérito, argumenta que a realização de evento é
permitida pela legislação e independe de autorização judicial. Aduz, por fim, que evento para arrecadação de fundos, ainda que com venda de
rifa, não se compara a entrega de benefícios em troca de votos.
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Requer, ao final, a reforma da decisão para afastar a proibição de realização do evento como comunicado.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do recurso ante a falta de interesse recursal e de
cabimento do recurso. Primeiro porque o prazo para realização do evento já se esgotou, depois por se tratar de ato administrativo, portanto,
irrecorrível.
Intimado o recorrente para que se manifestasse acerca do parecer (fls. 40/41), quedou-se inerte (fl. 42).
É o relatório.
Passo a decidir, o que faço monocraticamente com fulcro no disposto no artigo 31, II, do Regimento Interno deste Tribunal Regional Eleitoral.
Trata-se de recurso interposto em face de decisão que, no exercício do poder de polícia, proibiu a realização de evento com sorteio de prêmio
por ser prática proibida pelo disposto no art. 243 do Código Eleitoral.
Ocorre que as decisões prolatadas no âmbito do poder de polícia conferido aos juízes eleitorais são irrecorríveis, na medida em que elas têm
caráter administrativo e não jurisdicional.
Com efeito, o poder de polícia não consiste em decisão de processo administrativo, mas simples e imediata resposta a irregularidades
noticiadas, exaurindo-se no momento em que se pratica.
A Resolução-TSE 23.547/2017 que regulamentou as representações previstas na Lei nº 9.504/97 para as eleições gerais deste ano, distinguiu
referidas representações eleitorais do poder de polícia, nos seguintes termos:
Art. 37. A competência para o processamento e julgamento das representações previstas no art. 3º não exclui o poder de polícia sobre a
propaganda eleitoral, que será exercido pelos juízes eleitorais, pelos membros dos tribunais eleitorais e pelos juízes auxiliares designados.
§ 1º O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral é restrito às providências necessárias para inibir ou fazer cessar práticas ilegais, vedada a
censura prévia sobre o teor dos programas e matérias jornalísticas ou de caráter meramente informativo a serem exibidos na televisão, no
rádio, na internet e na imprensa escrita.
§ 2º Qualquer pessoa, inclusive os órgãos da administração, funcionários, agentes públicos, até mesmo os da área de segurança, que tiver
ciência da prática de ilegalidade ou irregularidade relacionada com a eleição deverão comunicar o fato ao Ministério Público, para a adoção
das medidas que entender cabíveis.
§ 3º O disposto no § 2º não impede que o juiz eleitoral, no exercício do poder de polícia, adote as medidas administrativas necessárias e, em
seguida, se for o caso, cientifique o Ministério Público para eventual representação com vistas à aplicação das sanções pecuniárias, as quais
não podem ser impostas de ofício pelo magistrado. (Destaquei).
Portanto, o Juiz Eleitoral, no âmbito do poder de polícia, atua como autoridade administrativa e os atos nesta condição proferidos são
desprovidos de caráter decisório em sentido estrito, motivo pelo qual eventual irresignação quanto ao seu teor deve ser manejada via mandado
de segurança.
Neste sentido, Rodrigo Lopes Zílio afirma:
Da decisão exarada por Juiz Eleitoral, exclusivamente no exercício do poder de polícia (v.g., determinação de retirada de propaganda
irregular), não cabe recurso. No entanto, é cabível o manuseio do mandado de segurança, tendo em vista o caráter eminentemente
administrativo da decisão recorrida, sem prejuízo o ajuizamento de uma ação ordinária com pedido de antecipação de tutela .
Colaciono, por oportuno, os seguintes precedentes:
DECISÃO DE JUIZ MEMBRO DA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA PROPAGANDA ELEITORAL, EXERCÍCIO DO PODER DE
POLÍCIA. ATO ADMINISTRATIVO. DESCABIMENTO DA VIA RECURSAL, RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Decisão expedida no exercício
do poder geral de polícia por Juiz coordenador de fiscalização da propaganda eleitoral, visando coibir prática ilegal de propaganda, não
comporta recurso, em face do seu cunho administrativo. 2. Recurso não conhecido.
(TRE-AP - RE: 1108. Rel. Stella Simonne Ramos Pereira. Publicado em 24/09/2002).
AGRAVO REGIMENTAL, PEDIDO ADMINISTRATIVO, FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, PARA RETIRADA DE
OUTDOOR. PODER DE POLÍCIA CONFERIDO NA ORIGEM. RECURSO ELEITORAL NÃO CONHECIDO. AS DECISÕES DE NATUREZA
ESTRITAMENTE ADMINISTRATIVA NÃO SÃO PASSÍVEIS DE REVISÃO POR MEIO DE RECURSO ELEITORAL. PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO MANTIDA PRO SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(TRE-SP - RE: 3632. Rel. Marcus Elidius Michelli de Almeida. DJESP - Data 18/09/2018).
Assim, na esteira do parecer da Procuradora Regional Eleitoral, entendo que o presente recurso não merece ser conhecido, nos termos do art.
485, VI, do Código de Processo Civil.
Demais disso, ainda que o recurso pudesse ser conhecido, com a superveniência da eleição e o consequente término de todos os atos de
campanha, não há mais qualquer decisão útil a ser proferida nos autos.
Dessa forma, revela-se manifestamente inadmissível o recurso eleitoral manejado em face de ato administrativo, a saber, decisão exarada no
exercício do poder de polícia.
III – DISPOSITIVO
Em face do exposto, com fulcro no artigo 31, IV, "a", do Regimento Interno deste Tribunal Regional Eleitoral, não conheço do recurso
interposto, por ser manifestamente inadmissível.
Intime-se.
Curitiba, 31 de outubro de 2018.
DES. GILBERTO FERREIRA - RELATOR

Coordenadoria Processual - Seção de Autuação e Distribuição
Resenha de Distribuição

Relação nº 134/2018
Resenha de Distribuição, realizada no período de 5 de novembro de 2018 a 5 de novembro de 2018, quando foram distribuídos pelo Sistema
de Processamento de Dados os seguintes feitos:
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Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Tipo:
Redistribuição ao Efetivo
REQUERENTE(S): PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS, (Diretório Estadual)
REQUERENTE(S): RUBENS BUENO, (Presidente do Diretório Estadual)
REQUERENTE(S): JORGE GOMES ROSA FILHO, (Tesoureiro do Diretório Estadual)
REQUERENTE(S): GERALDO HERNANDES TORRES, (Tesoureiro do Diretório Estadual)
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB: 22076/PR
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARÃES - OAB: 20738/PR
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB: 58101/PR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB: 62051/PR
ADVOGADO: MAITÊ CHAVES NAKAD MARREZ - OAB: 86684/PR

Quadro de distribuição
Relator

Total
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1

Lista de Processos por Advogado
Advogado
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(1)
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(1)

MAITÊ CHAVES NAKAD MARREZ - OAB: 86684/PR

(1)

PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB: 62051/PR

(1)
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Processo 0603581-91.2018.6.16.0000

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0603581-91.2018.6.16.0000
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO "PARANÁ INOVADOR", CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
Advogados do(a) REPRESENTANTE: NAYSHI MARTINS - PR82352, ORIDES NEGRELLO NETO - PR85791, PAULO MANUEL DE SOUSA
BAPTISTA VALERIO - PR31447, RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - PR84117, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425, EDUARDO
VIEIRA DE SOUZA BARBOSA - PR48709, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449, GUSTAVO
BONINI GUEDES - PR41756 Advogados do(a) REPRESENTANTE: 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
REPRESENTADO: MARIA APARECIDA BORGHETTI, SERGIO LUIZ MALUCELLI, PAULO CESAR ROSSI, MESSIAS DA SILVA
Advogados do(a) REPRESENTADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - PR90004, VITOR AUGUSTO WAGNER KIST - PR75805, JULIANA COELHO
MARTINS - PR58491, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR86785, ANTONIO CLAUDIO KOZIKOSKI JUNIOR - PR36820, THIAGO PAIVA
DOS SANTOS - PR46275, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074, VANIA DE AGUIAR - PR36400, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS PR57666, FLAVIO PANSIERI - PR31150 Advogados do(a) REPRESENTADO: VITOR AUGUSTO WAGNER KIST - PR75805, PEDRO FIGUEIREDO
ABDALA - PR90004, JULIANA COELHO MARTINS - PR58491, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR86785, CARLA CRISTINE
KARPSTEIN - PR23074, ANTONIO CLAUDIO KOZIKOSKI JUNIOR - PR36820, THIAGO PAIVA DOS SANTOS - PR46275, VANIA DE AGUIAR PR36400, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666, FLAVIO PANSIERI - PR31150 Advogados do(a) REPRESENTADO: EDUARDO
FULGENCIO JANSEN - PR63563, FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA - MT18463/O Advogados do(a) REPRESENTADO: EDUARDO FULGENCIO
JANSEN - PR63563, FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA - MT18463/O
RELATOR: RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO
DECISÃO
Trata-se de Representação eleitoral por conduta vedada ajuizada pela Coligação Paraná Inovador e Carlos Roberto Massa Junior em face de Maria Aparecida
Borghetti, Sergio Luiz Malucelli, Paulo Cesar Rossi e Messias da Silva, alegando, em síntese, que, em 01/10/18, por volta das 12:00 hrs, os Representantes
constataram a utilização de servidores públicos em campanha, bem como o uso do espaço público do Palácio das Araucárias como depósito de material de
propaganda da Candidata Cida Borghetti, em ofensa ao art. 73, I, II e III da Lei 9.504/97 e art. 377 do CE.
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Sustentaram que, como se verifica das fotos anexadas àinicial, servidores públicos saíram do Palácio das Araucárias, onde fica a Secretaria Especial do
Trabalho e Relações com a Comunidade, portando bandeiras de campanha eleitoral da candidata Cida Borghetti, e foram até o Museu Oscar Niemeyer, lugar
onde, aparentemente, gravaram algum tipo de propaganda.
Alegaram que há suspeitas de que tais servidores do Estado do Paraná, provavelmente comissionados, foram coagidos a trabalharem em prol da campanha da
candidata Cida Borghetti. Disseram que tais servidores, além de utilizarem praticamente todo seu horário de almoço, ainda saem de dentro do prédio público
com os materiais, o que consubstanciaria abuso de poder político.
Ainda, para embasar o fato de que tais atos de campanha não foram feitos de forma espontânea pelos servidores, juntaram gravação em áudio em que o marido
da candidata Cida Borghetti, o ex-Ministro Ricardo Barros, em reunião com a "diretoria do governo" afirma claramente que os comissionados são convocados
para a campanha, conforme trecho:
(...) Nós teremos na próxima quinta-feira, lá na Mateus Leme, uma reunião com todos os comissionados do Estado e vocês estão, a partir de hoje, convocados
a levá-los a todos para este momento onde nós faremos o início efetivo da campanha, relativamente àestrutura de governo. A máquina do governo émuito
poderosa.
Juntaram, também, áudio divulgado na data de 03/10/2018, em que o representado, Secretário Especial Paulo Rossi, reforça a necessidade de compromisso
com os servidores da pasta, nos seguintes termos:
(...) eu quero pedir a cada uma de vocês e cada um de vocês que trabalham nessas Secretarias e vocês que apoiam. (...) no próximo domingo, vote Cida. Vote
11. Para que as nossas políticas públicas de emprego continuem.
Requereram a procedência integral da presente demanda, a fim de que todos os Representados sejam condenados, individualmente e de forma cumulativa para
cada conduta apurada, em multa indicada no artigo 77, §4º, da Resolução TSE nº 23.551/2017, bem como no que couber àsanção de inelegibilidade, e
àcassação do registro/diploma dos Representados Candidatos. (ID 3112345)
Os representados MARIA APARECIDA BORGHETTI, SÉRGIO LUIZ MALUCELLI, MESSIAS DA SILVA e PAULO CÉSAR ROSSI apresentaram
defesa, sustentando que os fatos impugnados trataram-se de movimento autônomo de servidores públicos para o fim de demonstrarem apoio àcandidatura de
Cida Borghetti, em horário de almoço, o que étotalmente permitido.
Sustentaram que há meras suposições acerca do uso de servidores e de local público para armazenar materiais, e que, neste sentido, os representantes não se
desincumbiram de seu ônus processual de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito.
Afirmaram por fim que das mídias acostadas àinicial, não se verifica coação, sequer pelo representado Paulo Cesar Rossi ou por qualquer outro representado,
pleiteando ao final, pela improcedência dos pedidos. Não juntaram documentos. (ID 318896, ID 335767 e ID 327888)
Vieram os autos conclusos.
Pois bem.
Prefacialmente e sem qualquer dúvida, observa-se pelas provas trazidas aos autos, a presença de servidores públicos estaduais em atos de campanha em favor
dos representados.
Neste sentido, e em que pesem a alegação da defesa, segundo as quais os representantes não se desincumbiram do ônus da prova que lhes competia, entendo
que há elementos indiciários da prática de condutas vedadas pela legislação eleitoral.
Cito, dentre tais elementos, o áudio de ID 312358, segundo o qual, de forma incontroversa, apresenta o interlocutor Ricardo Barros asseverando que a reunião
que estava sendo gravada e que, em tese, se tratava de uma Reunião de Governo, na qual se pretendia impulsionar a prática de atos de campanha pelos
servidores que “junto com Cida Borghetti” estariam no Governo.
O teor da referida mídia pode indicar, a princípio, o uso da máquina pública.
Vejamos da transcrição, o que assevera Ricardo Barros, marido da representada Cida Borghetti:
Boa Noite, obrigado pela presença.
Esta aqui éuma reunião da DIRETORIA DE GOVERNO.
Vocês são os líderes mais destacados da enorme equipe que governa o Paraná.
Por isso FORAM CONVOCADOS aqui para iniciarmos uma mobilização para a campanha deste ano de 2018. Nós temos na próxima quinta-feira, lá na
Mateus leme, uma reunião com TODOS OS COMISSIONADOS do Estado, e vocês estão, a partir de hoje CONVOCADOS A LEVÁ-LOS A TODOS para este
momento onde nós faremos o início efetivo da campanha. A MÁQUINA DO GOVERNO ÉMUITO PODEROSA. QUEM TEM A MÁQUINA TEM UMA
VANTAGEM.
O que se propõe no próximo Governo? Que a Governadora poderá ter um orçamento formado por ela, poderá ter uma equipe engajada e participativa de
todos aqueles que ajudaram a vencer as eleições.
As fotos colacionadas àinicial, ainda, são claras no sentido de que há servidores saindo do prédio público portando artefatos de campanha, o que pode indicar,
em princípio, o uso do espaço público para tal armazenamento.
Além disso, a atuação de Paulo Cesar Rossi e Messias da Silva, observada na mídia de ID 312518, além das fotos colacionadas na inicial, coordenando os
servidores a praticarem atos de campanha, igualmente podem indicar a suposta prática de conduta vedada prevista no art. 73, I, II e III da Lei 9.504/97 e art.
377 do CE.
Em tal quadro fático, preliminarmente rejeito o argumento de ausências de provas para embasar a presente representação.
Entretanto, observo que a petição inicial não pleiteia, especificamente, a condenação em abuso de poder descrita no artigo 22 da LC n° 64/90, nem invoca que
o feito se trate de uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral, existindo alegações expressas na vestibular de que houve, no caso, a prática de abuso de poder
político.
Em tais circunstâncias, para fins de saneamento, considerando-se a necessária delimitação do feito e a fixação de competência deste Juízo, que não abrange a
hipótese de abuso de poder genérico, descrito no artigo 22 da LC nº 64/90, e também com a finalidade de evitar eventuais alegações neste sentido, restrinjo a
análise da demanda àapuração da prática de conduta vedada, nos exatos moldes dos requerimentos contidos na petição inicial.
Dessa feita, considerando-se a necessária instrução probatória, conforme descrito nos artigos 27 e seguintes da Resolução 23.547/2017, determino:
1) que o representado Paulo Cesar Rossi identifique os servidores cuja imagem consta das fotos anexadas àinicial, que integram a pasta por ele chefiada; bem
como que providencie a juntada dos registro de entrada e saída dos referidos servidores, no prazo de 5 dias;
2) a expedição de ofício ao chefe da Casa Civil do Governo do Estado do Paraná, para que apresente aos autos o nome, além do registro de entrada e saída dos
servidores, cujas imagens constam da inicial; a identificação do proprietário do veículo de placas DNA-4314; bem como informe se houve o armazenamento
de materiais de campanha no Palácio das Araucárias ou suas dependências, conforme se observa, a princípio, também das fotos acostadas na inicial, tudo isso
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de que se proceda ao determinado nos §§2º e 3° do artigo 28 da Resolução TSE nº 23.547/2017.
Após, retornem conclusos.
Curitiba, 5 de novembro de 2018.
RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO
Juiz Auxiliar
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Processo 0603672-84.2018.6.16.0000
SEGREDO DE JUSTIÇA
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0603672-84.2018.6.16.0000
REPRESENTANTE: SIGILOSO
Advogados do(a) REPRESENTANTE: ISABEL ARRUDA QUADROS DA SILVA - PR81701, THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS - SC20129, ALEX
STRATMANN CORDEIRO - SC26070
REPRESENTADO: SIGILOSO
Advogados do(a) REPRESENTADO: LUIZA ROSA MOREIRA DE CASTILHO - PR93430, EDUARDO MARAFON SILVA - PR69992, BEATRIZ
MARAFON SILVA - PR55059, MANUELA ROSA DE CASTILHO - PR20884, SANDRA MARA MARAFON DA SILVA - PR16613
RELATOR: RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO
I - Relatório
(...)
II –DECISÃO
(...)
III –DISPOSITIVO
Pelo exposto, como fundamentado acima, e tendo em vista a perda superveniente do interesse de agir, Julgo Extinta a presente demanda, sem resolução do
mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Curitiba, 05 de novembro de 2018.
RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO
Juiz Auxiliar

Processo 0600398-15.2018.6.16.0000

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
PETIÇÃO Nº 0600398-15.2018.6.16.0000
REQUERENTE: JOAO MILANI FILHO
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR037315, DANIELI DUDECKE BERKENBROK - PR35021
REQUERIDO: FÁBIO MACHADO DOS SANTOS, PARTIDO SOCIAL LIBERAL - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - FAZENDA RIO
GRANDE/PR
Advogados do(a) REQUERIDO: ELIZA SCHIAVON - PR44480, JOSE PLINIO SILVA NETTO - PR71021 Advogados do(a) REQUERIDO: ALINE
FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR40639, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR35197

Foram as partes intimadas para apresentação de alegações finais.
O requerido Fabio Machado dos Santos, requereu a juntada de prova documental nova e prejudicial àlide, a suspensão do prazo para a apresentação de
alegações finais e a intimação do requerente para que se manifeste acerca das alegações e prova apresentadas, bem como a suspensão do feito, com base no art.
313 do CPC, considerando a ação que propôs de anulação de ato jurídico referente a sua expulsão do Solidariedade, sob a alegação que o julgamento dessa
demanda poderá dar ensejo a perda do objeto da presente lide.
No entanto, antes que este Relator pudesse analisar o supracitado pedido, o requerente apresentou as suas alegações finais onde, já tendo conhecimento do
pedido pendente de análise, apresentou as suas considerações.
Assim, resta pendente de análise o pedido de suspensão do feito.
A presente demanda trata de ação que visa a declaração de ausência de justa causa para a desfiliação de detentor de mandato eletivo. O cerne da questão gira,
em um primeiro momento, em torno do fato de ter sido a saída do requerido do Solidariedade feita de forma voluntária ou não, pois apenas estaríamos diante
de uma ausência de justa causa ou não, se ficar comprovado a voluntariedade no ato. Esse éo posicionamento consolidado desta Corte e do Tribunal Superior
Eleitoral.
Portanto, muito embora tenha sido fixado como ponto controvertido a regularidade ou não de um eventual procedimento administrativo expulsório do
requerido do Solidariedade, pelo Princípio da Colegialidade, tenho que reconhecer que, se restar constatada a expulsão, e assim, a ausência de voluntariedade
na saída do detentor de mandato do partido, terá que ser admitida a ausência de interesse de agir.
Diante disso entendo que a interposição de Ação Declaratória de Nulidade de ato jurídico expulsório do Solidariedade não tem o condão de gerar uma
dependência apta a influenciar no julgamento do presente processo, pois não está questionando a existência do ato, e sim buscando a declaração de sua
nulidade por manifesta inconstitucionalidade e ilegalidade, denego assim o requerimento de suspensão do andamento deste procedimento.
Assim, em homenagem aos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, devolvo o prazo para o requerido Fábio Machado dos Santos apresente as suas
alegações finais. Concomitantemente, dê-se ciência ao requerente.
Após, abra-se vista dos autos àProcuradoria Regional Eleitoral.
Autorizo a Sra. Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento desta decisão.
Intime-se.
Curitiba, 06 de novembro de 2018.
PEDRO LUÍS SANSON CORAT
Relator
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SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

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

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

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

ZONAS ELEITORAIS
1ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÃO
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 26-20.2015.6.16.0001
MUNICÍPIO: CURITIBA
PARTIDO: COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PSDB
REQUERENTES: JURACI BARBOSA SOBRINHO e outros
ADVOGADOS: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO, OAB/PR: 42.621
De ordem do Exmo. Juiz Eleitoral, consoante despacho de fls. 1.442 dos autos em epígrafe, ficam os requerentes devidamente INTIMADOS da
baixa dos referidos autos, bem como para que providenciem o recolhimento ao Tesouro Nacional, no prazo de quinze dias, dos valores
determinados na decisão judicial, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais
(Cadin), na forma do disposto no artigo 60, inciso I, alínea "b", da Resolução TSE n. 23.546/2017, observado o contido nos §§ 1º e 3º do
mesmo dispositivo, devendo comprovar nos autos o recolhimento no mesmo prazo.

6ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

RELAÇÃO_ 21/2018
EDITAL Nº 019 / 2018
(Impugnação de Contas Partidárias – Exercício 2016)
A Excelentíssima Senhora Doutora Louise Nascimento e Silva, MM. Juiz(a) desta Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o que dispõe o art. 45 da Resolução n. 23.464/2015- TSE, que regula o exercício 20016,
TORNA PÚBLICO, a todos quantos virem o presente edital ou dele tiverem ciência, em cumprimento ao art. 45, I, da Resolução TSE n.
23.464/2015, o nome dos órgãos partidários e de seus responsáveis que apresentaram declaração de ausência de movimentação de recursos
das contas partidárias do exercício financeiro de 2016, para que qualquer partido político, o Ministério Público bem como qualquer outro
interessado, possam impugná-las no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação do presente edital, em petição fundamentada dirigida a
este Juízo Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias.
Prestador de contas
PSDB – PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA - Guaraqueçaba-PR
PDT
–
PARTIDO
DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA - Guaraqueçaba-PR

PRESIDENTE
Lilian Ramos Narcloch
Paulo Afonso Teodoro Dias

TESOUREIRO
Alcendino
Ferreira
Barbosa
Edson luiz Candido

Dado e passado nesta cidade de Antonina, aos 23 dias do mês de julho do ano de 2018. Eu, __________________________ (Richard
Hartmann), Analista Judiciário, digitei e subscrevi.
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Richard Hartmann
Chefe de Cartório da 006ª Zona Eleitoral de Antonina/PR
Autorizada pela Portaria nº 005/2015-006ZE

EDITAL Nº 0020 / 2018
(Impugnação de Contas Partidárias – Exercício 2017)
A Excelentíssima Senhora Doutora Louise Nascimento e Silva, MM. Juiz(a) desta Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o que dispõe o art. 45 da Resolução n. 23.546/2017-TSE,
TORNA PÚBLICO, a todos quantos virem o presente edital ou dele tiverem ciência, em cumprimento ao art. 45, I, da Resolução TSE n.
23.546/2017, o nome dos órgãos partidários e de seus responsáveis que apresentaram declaração de ausência de movimentação de recursos
das contas partidárias do exercício financeiro de 2017, para que qualquer partido político, o Ministério Público bem como qualquer outro
interessado, possam impugná-las no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação do presente edital, em petição fundamentada dirigida a
este Juízo Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias.
Prestador de contas
PRESIDENTE
TESOUREIRO
PROS – PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM Edson Cezar da Costa
Arioldo Candido da Veiga
SOCIAL – Antonina -PR
PRTB – PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA Sérgio José Maria de Freitas
Erisbelto dos Santos
BRASILEIRO - Guaraqueçaba-PR
PROS – PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM Sidney José Maria de Vera Lucia Duarte de
SOCIAL - Guaraqueçaba-PR
Freitas
Assis
PR
–
PARTIDO
DA
REPÚBLICA
- Alceu da Cruz
Adriana Cristina Gonzaga
Guaraqueçaba-PR
Dado e passado nesta cidade de Antonina, aos 23 dias do mês de julho do ano de 2018. Eu, __________________________ (Richard
Hartmann), Analista Judiciário, digitei e subscrevi.
Richard Hartmann
Chefe de Cartório da 006ª Zona Eleitoral de Antonina/PR
Autorizado pela Portaria nº 005/2015-006ZE

RELAÇÃO_ 22/2018
AUTOS Nº 450-13.2016.6.16.0006
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PERTIDO POLÍTICO: PMN – PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
PRESIDENTE: HENRIQUE SCARANTE
TESOUREIRO: CARLOS ALBERTO FONSECA GUBERT
SENTENÇA:
(...)
Desta forma, com base no art. 45, VIII, "a" da Resolução TSE nº 23.464/2015, DETERMINO o arquivamento da declaração apresentada e
considero como prestadas e aprovadas as contas do PMN – PARTIDO DA MOBILOIZAÇÃO NACIONAL de ANTONINA, referentes ao
exercício de 2016.
Após o trânsito em julgado, lance-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO o presente julgamento, bem como
se realizem as diligências necessárias.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se.
Antonina, 31 de juLho de 2018.
Louise Nascimento e Silva
Juíza Eleitoral

11ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

EDITAL Nº 059/2018
(PRAZO: 03 DIAS)
O Excelentíssimo Senhor Doutor RODRIGOS MORILLOS, MMº. Juiz da 011ª Zona Eleitoral de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e, considerando o disposto no artigo 45, I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017:
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FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que o órgão partidário e respectivos responsáveis
abaixo relacionados apresentaram à Justiça Eleitoral DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS referente ao
exercício financeiro de 2017. Assim, conforme previsto no artigo 45, I, c/c o artigo 65, § 1º, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, faculta-se a
qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias, contados da publicação do presente edital, a apresentação de impugnação, que deverá ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
AUTOS N.º
56-20.2018.6.16.0011

ÓRGÃO PARTIDÁRIO
PSL - Partido Social Liberal
Campo do Tenente/PR

RESPONSÁVEIS
Presidente: Cezar Augusto Bonamigo
Tesoureiro: Marcel Joberson Horhick

E para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente edital, que será afixado no local de costume do Fórum local e publicado no
Diário de Justiça Eletrônico. Dado e passado nesta cidade de Rio Negro/PR, aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito.
Eu, ________________________ (Ana Carolina Dürks Wanderley Dias Martinez e Silva), Assistente I da 011ª ZE, lavrei o presente edital, que
vai subscrito pelo Chefe de Cartório.

ROBSON MACHADO FELÍCIO DOS REIS
Chefe de Cartório da 011ªZE
(Assinatura autorizada pela Portaria nº 002/2018)

17ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Edital de notificação
PUBLICAÇÃO DE EDITAL
EDITAL – 51/2018
O Excelentíssimo Doutor JOÃO BATISTA SPANIER NETO, MM. Juiz da 17ª Zona Eleitoral da Comarca de Tibagi, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando as infrutíferas notificações mediante carta com aviso de recebimento aos endereços cadastrados no Sistema de Gestão de
Informações Partidárias - SGIP, bem como o dever de prestar contas partidárias anuais até 30 de abril do ano subsequente, conforme artigo 32
da Lei n.º 9.096/95 e artigo 28, caput da Resolução TSE n.º 23.546/18, CIENTIFICA o então Tesoureiro do PT de Tibagi, com vigência finda
em 22 de junho de 2017, Sr. ALTAIR FARIAS, da OMISSÃO DO DEVER DE PRESTAR CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAL – EXERCÍCIO
2017, nos termos dos artigos 28, §§ 4º e 5º, e 30, inciso I, alínea "b", ambos da mencionada Resolução, observada, ainda, a Portaria n.º
001/18-017ZE.
E, para que ninguém alegue ignorância, determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral fosse o presente edital publicado no Diário da Justiça
Eletrônico.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Tibagi, Paraná, aos 06 dias do mês de novembro de 2018.
JOSEMAR ALVES STARON
Chefe de Cartório e.e., da 17ª Zona Eleitoral
(Subscrição Autorizada pelas Portarias n.º 04/2013 e 01/2018)

25ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação 33
1 – Publicação do Edital 37/2018 do Juízo da 25ª Zona Eleitoral de Cambará/PR
EDITAL 37/2018
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):
1)
Partido Socialista Brasileiro – autos nº 35-02.2018.616.0025, presidente Carlos Alexandre Garcia Dega, e tesoureiro Leonardo Nunes
Perez;
2)
Partido Progressista – autos nº 31-62.2018.616.0025, presidente Carlos Alberto Dega, e tesoureira Maria Lucia Carmagnani Garcia
Dega;
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3)
Movimento Democrático Brasileiro – autos nº 33-32.2018.616.0025, presidente Marco Aurélio Fernandes Lima, e tesoureiro Nelson
Olivato Junior;
Expedido nesta cidade de Cambará, aos 06 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

27ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação de Publicação 017/2018
Autos nº 50-96.2017.6.16.0027
Recorrente: Coligação Piraí Pode Mais (PMB/PP/PPS/PT/PROS)
Advogado: Julio Cezar Dalcol - OAB: 43092/PR
Recorrido: José Carlos Sandrini
Recorrido: Ludi Meri Castanho Raymundo
Advogado: Julio Cezar Svieck Fontoura - OAB: 58262/PR
Intimação na forma da lei, dos advogados das partes do despacho de fls. 240, exarado pelo Exma. Juíza Eleitoral, com o seguinte teor:
Visto.
Ciente do v. acórdão de fls. 227/234.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Intimem-se as partes da baixa dos autos do e. TRE/PR.
Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias e nada sendo requerido, arquivem-se os autos fazendo-se as anotações necessárias.
Piraí do Sul, 06 de novembro de 2018.
Leila Aparecida Montilha
Juíza Eleitoral

38ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Decisão
Autos nº 86-71.2018.6.16.0038
Advogados: Daniel Dalzoto – OAB/PR nº 53.841 e Miguel Nicolau Junior – OAB/PR nº 7.708
I – Numerem-se as folhas, a partir da fl. 32.
II – Ante a certidão lavrada pela Sra. Assessora de Promotoria, dando conta de que o Dr. Miguel Nicolau Junior já teve vista dos autos
enquanto estes se encontravam em vista ao Ministério Público Eleitoral, julgo prejudicado o requerimento de vista. Habilite-se, todavia, o
referido advogado no feito.
III – Quanto ao requerimento de habilitação, vista e fotocópias formulado por C.C & C., este veio desacompanhado dos atos constitutivos da
pessoa jurídica requerente, impossibilitando aferir se quem outorgou a procuração e formulou o requerimento efetivamente tem poderes para
tanto. Assim sendo, dele não conheço.
IV – A análise detida dos autos revela que assiste razão ao Ministério Público Eleitoral, devendo ser declinada a competência para o Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná.
Com efeito, embora inicialmente o feito tenha se iniciado para se obter elementos de prova da prática do delito de corrupção eleitoral por parte
da Sra. D. L. D., o exame do material apreendido, notadamente o telefone celular da investigada D. fornece indícios de que o atual Prefeito do
Município tinha ciência da possível compra de votos mediante "vales", havendo ainda indícios de, no mínimo, sua aquiescência com a prática
delituosa.
Obteve-se também, ainda que de forma fortuita, indícios da prática do crime de peculato por parte do Sr. Prefeito Municipal, pelo custeio com
dinheiro público de tratamento estético realizado pela investigada D.
E diante de tal quadro, forçoso reconhecer-se a incidência do art. 29, inc. X, da Constituição da República, que assim dispõe:
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos
membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo
estado e os seguintes preceitos:
X – julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça;
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A propósito, o Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que "A competência do tribunal de justiça para julgar prefeitos
restringe-se aos crimes de competência da justiça comum estadual; nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal
de segundo grau" (súmula nº 702/STF).
Desse modo, e diante do exposto, declaro a incompetência deste juízo para prosseguir no processamento deste feito, e declino da
competência ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
V – Ciência ao Ministério Público Eleitoral e ao defensor da investigada D.
VI – Após, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, bem como o material apreendido, com as homenagens deste juízo e
as cautelas e baixas necessárias.
VII – Providências necessárias.
Pitanga, 31 de outubro de 2018.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
Juiz Eleitoral

53ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Prestação de Contas Anuais

EDITAL 35/2018
O Excelentíssimo Senhor Dr. Jonathan Cheong, MM. Juiz da 53ª ZE de
Teixeira Soares/PR, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER aos que este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que o partido e
seus respectivos responsáveis, abaixo relacionado, apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao exercício
financeiro de 2017.
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Fernandes Pinheiro
Presidente: Arildo de Andrade
Tesoureiro: Cléberson Gonçalves dos Santos
Nos termos do artigo 45, I, da Resolução TSE n. 23.464/2015, qualquer interessado poderá, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação
deste edital, apresentar impugnação, que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a
existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
Expedido nesta cidade de Teixeira Soares, aos 06 de novembro de 2018. Eu,______ Arlei Adilson Braun, Chefe de Cartório, subscrevo.
Jonathan Cheong
Juiz Eleitoral

60ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

AIJE Nº. 296-27.2016.6.16.0060
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL Nº. 296-27.2016.6.16.0060
INVESTIGANTE: COLIGAÇÃO MANDAGUARI EM BOAS MÃOS, IVONEIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO E VILMA PAVANI
INVESTIGADOS: ARI EDUARDO STROHER E ROMUALDO BATISTA
ADVOGADOS: HELESSANDRO LUIS TRINTINALIO OAB/PR: 31.718 – RENATO KLEBER BORBA OAB/PR: 32.030 – MARIANNA
MICHELAN BATISTA OAB/PR: 82.672 – GUILHERME DE SALLES GONÇALVES OAB/PR: 21.989 – TAILAINE CRISTINA COSTA OAB/PR:
66.146 – KAMILLE ZILIOTTO FERREIRA OAB/PR: 79.545 / EMMA ROBERTA PALU BUENO OAB/PR: 70.382 – ANDRESSA E. NORONHA
OAB/PR: 79.246 E ELIZEU KOCAN OAB/PR: 54.081
MUNICÍPIO:MANDAGUARI
Intimação dos investigados/recorridos, na forma da lei, acerca do Despacho dos autos em epígrafe:
"Ciente da baixa dos autos do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral;
Intime-se os investigados via DJE para que procedam ao pagamento da multa referenciada no r. acórdão retro no prazo de 30 dias, sob pena
de inscrição na Dívida Ativa, nos termos do art. 263, §º. 4º. do Provimento 02/2018 – CRE/PR..
Providencie-se a atualização dos cálculos da multa, para disponibilização em cartório das Guias de Recolhimentos da União.
Após, voltem-me conclusos."
Mandaguari, 05 de novembro de 2018.
Drª. Angela Karina Chirnev Pedotti Audi
Juíza Eleitoral
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61ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Intimação
PROC. 49-72.2018.6.16.0061 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE (PHS) E OUTROS. Sentença de
fls. 131/133: Vistos. Trata-se de prestação anual de conta partidária do partido supra, relativo ao exercício financeiro de 2017, a qual se aplica
a Res. TSE 23.546/2017.Expedido editais e cientificado MPE, para fins de impugnação. Não houve impugnações. No parecer técnico
preliminar foi aferida intempestividade da prestação e indicada impropriedade na despesa em que figura beneficiária o Escritório Contável
Osvaldo Damião e Filhos Ltda (fl. 92/93). O partido político manifestou-se sobre parecer preliminar, produzindo provas documentais (fl. 100-ss).
Sobreveio parecer técnico conclusivo, pela desaprovação das contas (fl. 112-ss). O MPE alinhou-se ao parecer técnico, opinando pela
desaprovação das contas (fl. 121-ss). É o relato. Decido. As contas foram formalmente prestadas, carreando-se documentação pertinentes.
Porém, há duas impropriedades indicadas no parecer técnico conclusivo: (a) intempestividade da prestação de contas; (b) ausência de
comprovação, por documental fiscal hábil, das despesas despesa em que figura beneficiária o Escritório Contável Osvaldo Damião e Filhos
Ltda, bem como desproporcionalidade entre valores pagos a tal título em anos anteriores e a despesas indicada. Pois bem. Quanto à
intempestividade na prestação de contas, esta não tem o condão de conduzir à desaprovação, na medida em que esta pode ser apresentada a
qualquer tempo, tanto que o partido relapso é instado a indicar, nos termos do art. 30, I, "a", da Res. 23546/2017 e somente se persistir a
omissão é que se desata, de ofício, a prestação de contas, possibilitando análise regular. Resta conhecer, pois, da outra impropriedade
indicada. Fia-se parecer técnico, ombreado pelo MPE, na ausência de emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NF-e) para a
comprovação da despesa (honorários de serviços contábeis, conforme exigível pela IN nº 001/2011, de 03/03/2011, do Município de
Arapongas (fl. 54 e 112-ss). S.m.j., não antevejo razão ao técnico e MPE. Nos termos do art. 18, § 1º, da Res. 23546/2017, o recibo trazido
como prova do pagamento da despesa de honorários de contador, pode ser admitido para comprovação da despesa, eis que "Além do
documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral pode admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos..." Destarte, o recibo comprobatório da despesa de R$ 3.589,88, devidamente paga por
meio de cheque compensada na conta bancária específica, é prova suficiente para comprovar a despesa. Não infirma a idoneidade de tal
documento (recibo, repise-se), a existência de ato administrativo normativo emanado de ente com capacidade tributária, relativo a obrigação
tributária de natureza instrumental ou acessória. Basta para fins eleitorais a idoneidade do documento, tal preconizado no art. 18,§ 1º, da Res.
23546/2017. De outra banda, não procede a ventilada desproporcionalidade entre valores dos honorários, em cotejo com anos anteriores, na
medida em que foi devidamente esclarecido pelo partido que a despesa de R$ 3.589,88, se refere débitos não honrados nos anos de 2016 (R$
1.728,00) e 2017 (R$ 1.861,88), conforme destacado no próprio recibo. O saldo devedor de R$ 48,00, relativo ao ano de 2014, foi devidamente
provisionado e lançado contabilmente, conforme demonstra a prova documental colecionada pelo prestador, pelo que não pode ser adotado
como base cálculo para a discrepância invocada no parecer técnico para sustentar variação percentual elevadíssima em relação a despesas a
tal título (honorários dos serviços de contadoria). Simplesmente foi pago despesas de honorários contábeis no ano de 2017, relativo aos
débitos apurados nos anos de 2016 e 2017, o que infirma a conclusão do Sr. Técnico. Essa impropriedade não se presta a levar a conclusão
adotada no parecer técnico e MPE, eis que não conduzem a dano ao erário e também não tem potencialidade para conduzir à inobservância
do ordenamento jurídico pátrio. É o que dispõe o art. 36, § 2º, da Res. 23546/2017: (...) § 2º Consideram-se impropriedades as falhas de
natureza formal das quais não resulte dano ao erário e outras que não tenham potencial para conduzir à inobservância da Constituição Federal
ou à infração de normas legais e regulamentares. Não há óbice, pois, à aprovação das contas, com ressalva supra indicada, ex vi do art. 46, da
Res. 23546/2017: Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando: II - pela aprovação com
ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes; De rigor, pois, a aprovação, com ressalvas
da impropriedade "b", constante na fundamentação supra Conclusão. Aprovo, com ressalva constante na fundamentação supra, as contas
anual partidária, relativa do ano de 2017, prestadas pelo PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS – DIREÇÃO MUNICIPAL DE
ARAPONGAS/PR (Res./TSE23546/2017, art. 46, II c.c. Lei nº 9.504/97, art. 30, II). Ônus de sucumbência indevidos no presente feito eleitoral
(TSE – RESPE 23476/PR – Nova Santa Rosa/Pr – Rel. Min. LUIZ CARLOS LOPES MADEIRA – j. 21/09/2004); Preclusa, arquive-se,
observando Normas de Serviços da Corregedoria do TER. P.R.I. ADV RAFAEL DAMIÃO (OAB/PR 46.233).
PROC. 58-34.2018.6.16.0061 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (PRB), PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA (PDT), PARTIDO SOCIAL LIBERAL (PSL), PARTIDO PATRIOTAS (PATRI), PARTIDO PODEMOS (PP) E OUTROS.
Sentença de fls. 38/39: Vistos. Trata-se de prestação de contas anual partidária de partidos omissos, supra relacionados, relativo ao exercício
financeiro de 2017, a qual se aplica a Res. TSE 23.546/2017.
Na decisão de fl. 12, foi determinado processamento, com imediata
suspensão dos repasses das cotas do fundo Partidário aos partidos omissos, embora notificados (fl. 3-ss). Sobreveio parecer técnico, fl (14ss).
O MPE posicionou-se pela declaração de contas não prestadas (fl. 18-ss). Renovadas notificações partidos interessados, quedaramse. É o relato. Decido. Não houve formal prestação de contas pelos partidos supra, o que ensejou a informação pela Serventia Eleitoral, com
consequente autuação, pois, notificados, quedaram-se os partidos em apresentação de contas. Nos termos do parecer técnico (fl. 14-ss),
constatou-se: - inexistência de extratos bancários em nome dos partidos PDT e PSL, no sistema SPCA-Extratos; - ausência de repasse de
recursos do FP ao órgão municipal do PDT e ao órgão estadual do PSL; - ausência de prestação de contas pelo órgão estadual do PATRI,
inviabilizando análise de eventuais repasses de recursos do FP. Indubitável, portanto, a omissão das agremiações partidárias na prestação de
contas, bem como não consta movimentação financeira no sistema SPCA-Extratos, o que atrai aplicações do art. 46, IV, "a", da Res.
23.546/2017. Com efeito, instados a promoverem prestação de contas, quedaram-se dando ensejo ao desate de ofício, bem como aos serem
notificados acerca do parecer técnico, privilegiando o contraditório, novamente quedaram-se. De rigor, pois, o julgamento pela não prestação
de contas. a aprovação das contas, com ressalva do não atendimento ao disposto no art. 29, § 3º, da Lei nº 9.504/97 c.c. art. 24, da Res.
23464/2015. Conclusão. Julgo não prestadas as contas relativas ao exercício financeiro de 2017, dos PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO – PTB – DIREÇÃO MUNICIPAL DE ARAPONGAS/PR, PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL – DIREÇÃO MUNICIPAL DE
ARAPONGAS/PR E PARTIDO PATRIOTAS – PATRI – DIREÇÃO MUNICIPAL DE ARAPONGAS/PR (Res./TSE 23.546/2017, art. 46, IV, "a"
Lei nº 9.504/97, art. 30, II), aplicando-lhes as sanções preconizadas no art. 48, caput, e § 2º, da Res. 23.546/2017 – TSE. Ônus de
sucumbência indevidos no presente feito eleitoral (TSE – RESPE 23473/PR – Nova Santa Rosa/Pr – Rel. Min. LUIZ CARLOS LOPES
MADEIRA – j. 21/09/2004). Preclusa, arquive-se, observando Normas de Serviços da Corregedoria do TRE. P.R.I.
PROC. 26-29.2018.6.16.0061 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) E OUTROS. Despacho de fls. 66:
Conclusão indevida, pois já foi aprovada as contas – vide decisão de fl. 62. Cumpra-se. ADV VANDERLEI CARLOS SARTORI JUNIOR
(OAB/PR 17.334).
PROC. 5-53.2018.6.16.0061 – AÇÃO PENAL – MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL X JOÃO PEDRO DOS SANTOS. Despacho de fls. 295:
Vistos. Nos termos do certificado pela Serventia, o endereço indicado pelo Defensor não existe em São Paulo/capital, o que inviabiliza a
deprecação, pois sequer tem como direcionar à Z.E. competente. Embora intimado, o defensor quedou-se, pelo que a deprecação no endereço
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constante em São Sebastião da Amoreira/PR, é de rigor. Posto isso, depreque-se ao endereço apurado pela Serventia. Dil. nec. Int. ADV
MARCELO APARECIDO CAMARGO DE SOUZA (OAB/PR 53.582).

73ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÃO
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ELEITORAL Nº 126-45.2018.6.16.0073
JUÍZO ELEITORAL: 073ª ZE DE PATO BRANCO
ELEITOR: SCHEILA NOGATZ
MUNICÍPIO: PATO BRANCO
INTIMAÇÃO
Trata-se de autos de cancelamento de inscrição eleitoral autuado em 17 de outubro de 2018, decorrente da informação encaminhada através
de Ofício 862/2018 (fl.02).
Foram prestadas informações pelo Juízo da 1ª Zona Eleitoral do Exterior (fl.03).
Foi expedido edital 53/2018 (fl. 06).
Após o decurso de prazo de impugnação ao edital, foi fornecida informação do cartório eleitoral em que narra a existência de equívoco de
operação de alistamento eleitoral, quando o procedimento correto seria a operação transferência eleitoral.
É o breve relatório.
Decido.
Considerando as informações e documentos juntados aos autos, verifica-se que o batimento realizado pelo Cadastro Nacional de Eleitores
decorre de pluralidade de inscrição eleitoral para a mesma pessoa, uma vez que os dados, filiação e dada de nascimento são idênticos,
tratando-se de mesma pessoa com acréscimo de sobrenome advindo do matrimônio.
Embora a legislação prescreva de forma geral que, no caso de duplicidade de inscrição, deve-se preservar a inscrição mais antiga, no caso em
tela, entendo que o cancelamento da inscrição mais recente poderia causar transtornos a eleitora a qual poderia inclusive ter dificuldade em
realizar novo comparecimento no órgão internacional, considero assim a necessidade de se excepcionar a regra geral, mantendo-se a
inscrição mais recente correspondente ao atual domicílio da eleitora.
Diante do exposto, julgo cancelada a inscrição de nº 0906.5307.0663.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Proceda o cartório eleitoral as anotações necessárias.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Pato Branco, 31 de outubro de 2018.
Flávia Molfi de Lima
Juíza Eleitoral

77ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

intimação
INQUÉRITO POLICIAL
41-18.2016.6.16.0077
NOTICIANTE:
CLAUDINEI DELGADO
NOTICIADOS:
MARCOS ANTONIO VOLTARELLI e VALTEIR APARECIDO BAZZONI
MUNICÍPIO:
ALVORADA DO SUL – PR
ADVOGADOS:
JOÃO EUGENIO OLIVERIA, OAB/PR 38.740, JOÃO CARLOS PERES, OAB/PR 23.076, ALESSANDRO LUIS BUFALO,
OAB/PR 54.418
De ordem do Doutor Helder José Anunziato, Meritíssimo Juiz da 77.ª Zona Eleitoral de Bela Vista do Paraíso, ficam as partes, na pessoa de
seu advogado constituído, INTIMADAS da decisão com o seguinte dispositivo: "Trata-se de Inquérito Policial Eleitoral iniciado em face dos réus
Marcos Antonio Voltarelli e Valteir Aparecido Bazzoni, imputando-lhes a prática, em tese, do delito previsto no artigo 299 do Código Eleitoral.
A pretensão punitiva do Estado é improcedente, como adiante demonstrarei.
Os fatos ocorreram em 02/10/2008, e até a presente data não houve o oferecimento da denúncia, o qual seria o primeiro marco interruptivo da
prescrição, nos termos do art. 111, inciso I, do Código Penal.
Com relação ao delito previsto no art. 299 do Código Eleitoral, tem-se que a pena máxima prevista é de quatro anos, acarretando um prazo
prescricional de 08 (oito) anos, conforme o artigo 109, inciso IV, do Código Penal.
Assim sendo, verifico que o lapso temporal entre a data dos fatos e o presente momento excede os referidos oito anos, razão pela qual a
punibilidade dos indiciados em relação ao crime de compra de votos está extinta pela e prescrição. Diante do exposto, no art. 107, inciso IV,
art. 109, inciso IV, ambos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade dos acusados Marcos Antonio Voltarelli e Valteir Aparecido Bazzoni,
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no tocante ao crime tipificado no artigo 299 do Código Eleitoral, pela ocorrência da prescrição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se
Oportunamente arquive-se"

84ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Publicação de 8 de novembro de 2018
Natureza da Ação: AÇÃO PENAL
Número dos autos: 5-18.2017.6.16.0084
Autor: Ministério Público Eleitoral
Ré: Mayara Marcelino dos Santos
Advogado: João Gonçalves de Oliveira Júnior, OAB/PR 24.856
Intimação sobre o seguinte despacho:
"Vistos etc.
Trata-se de procedimento instaurado para execução da pena imposta em sentença condenatória irrecorrível.
Em análise dos autos, verifica-se que houve o descumprimento da pena imposta, bem como se determinou a realização de audiência de
justificação.
O Ministério Público manifestou-se pela regressão da pena, ao passo que a defesa técnica justificou a falha no cumprimento, solicitando-se
nova oportunidade para o cumprimento, sem a regressão para regime mais gravoso.
Em que pese se encontrem presentes os pressupostos para a medida pretendida pelo Ministério Público, atentando-se ao princípio da
proporcionalidade e em prestígio ao i. defensor que justificou a falta grave praticada, defiro o pedido de defesa.
Expeça-se nova carta precatória para o cumprimento e advirta-se que não sendo demonstrado o cumprimento escorreito da pena, haverá
regressão imediata de regime, sendo dispensada nova audiência de justificação ou manifestação de defesa.
Intimem-se.
Uraí, 05/11/2018. Ana Cristina Cremonezi. Juiz Eleitoral.

92ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÕES E SENTENÇAS
INTIMAÇÃO, na forma da lei, do(s) Advogado(s) da(s) parte(s) abaixo relacionada(s).
PRESTAÇÃO DE CONTAS: n.º 38-47.2018.6.16.0092
INTERESSADO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DO MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D´OESTE
INTERESSADO(A): JOSÉ MARIA COSTA FARIAS - PRESIDENTE
INTERESSADO(A):CHIRLEY MAGALHÃES SABINO - TESOUREIRO
ADVOGADO(S): MILTON FERREIRA LIMA – OAB/PR: 79789
Autos n.º 38-47.2018.6.16.0092
Defiro o pedido de fls.70.
Intimações e diligências necessárias.
Goioerê, 26 de outubro de 2018.
Fabiana Matie Sato
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS: n.º 39-32.2018.6.16.0092
INTERESSADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D´OESTE
INTERESSADO(A): ROBERTO ALVES PEREIRA - PRESIDENTE
INTERESSADO(A): VANILDO DA SILVA - TESOUREIRO
ADVOGADO(S): MILTON FERREIRA LIMA – OAB/PR: 79789
Autos n.º 39-32.2018.6.16.0092
Defiro o pedido de fls.108.
Intimações e diligências necessárias.
Goioerê, 26 de outubro de 2018.
Fabiana Matie Sato
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS: n.º 48-91.2018.6.16.0092
INTERESSADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE QUARTO CENTENÁRIO
INTERESSADO(A): ITAMAR DOS SANTOS SPLENDOR - PRESIDENTE
INTERESSADO(A): MARCOS ANTONIO DE LIMA- TESOUREIRO
ADVOGADO(S): MILTON FERREIRA DE LIMA – OAB/PR: 79789
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Autos n.º 48-91.2018.6.16.0092
Intimem-se o órgão partidário e os responsáveis, para que se manifestem sobre o parecer preliminar (fls. 50), no prazo de 20 (vinte) dias, nos
termos do art. 34, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Diligências necessárias.
Goioerê, 19 de outubro de 2018.
Fabiana Matie Sato
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS: n.º 47-09.2018.6.16.0092
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL DO MUNICÍPIO DE QUARTO CENTENÁRIO
INTERESSADO(A): DIOGO DOS SANTOS - PRESIDENTE
INTERESSADO(A): BRUNO OCTAVIO TESSAROLO - TESOUREIRO
ADVOGADO(S): JORGE FERNANDO BERGO – OAB/PR: 59.813
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2017, na forma estabelecida pelo art. 32 §4º da Lei nº 9.096/95 c/c art. 28
§3º da Resolução nº 23.546/17 do TSE.
Pelos requerentes foi trazida prestação de contas simplificada intempestivamente, através da apresentação de declaração de ausência de
movimentação financeira extraída do Sistema de Prestação de Contas Anuais (SPCA), devidamente assinada pelo presidente e tesoureiro do
partido, e constituído advogado nos autos, porém apresentada intempestivamente.
Realizada intimação por edital de terceiros, restou transcorrido o prazo "in albis", sobrevindo notícia nos autos de que a agremiação partidária
não adotou escrituração contábil digital, porém não possuía movimentação bancária no período em análise, confirmado através do sistema
ODIN (SPCA e SPCE – Extrato Bancário).
O parecer técnico conclusivo de servidor desta secretaria, inclusive atesta a inexistência de repasse de recursos partidários ou emissão de
recibos, opinou pela aprovação com ressalvas.
Por fim, o Ministério Público Eleitoral apresentou parecer favorável pela aprovação das contas.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Segundo os arts. 30 e 32 da Lei 9.096/95 o partido político, por seus órgãos municipais deve manter escrituração contábil de forma a permitir o
conhecimento e origem de suas receitas e despesas, inclusive deve prestar contas anualmente em prazo fixado pela legislação eleitoral.
Contudo, o §4º do art. 32 da lei supracitada c/c art. 28 §3º da Resolução TSE 23.546/17 estabelece que a prestação de contas dos órgãos
partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bem estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração
de ausência de movimentação de recursos no período, a qual também deve ser apresentada dentro do prazo fixado em lei.
O referido procedimento foi regulamentado para, simplificar o processo, permitir a rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se
levantada dúvida sobre a veracidade das informações prestadas, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério
Público para o fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral, em especial, a falsidade ideológica.
No caso em tela a prestação de contas foi apresentada intempestivamente, na forma simplificada, inclusive com declaração de ausência de
movimentação financeira, sem qualquer impugnação de terceiros interessados ou indícios de movimentação financeira nos extratos bancários
encaminhados por instituições financeiras à Justiça Eleitoral, além da ausência de emissão de recibos de doação e de repasses de recursos
oriundos do fundo partidário e de outros recursos ao órgão partidário em questão.
Por fim, considerando que o parecer técnico emitido pelo analista de contas, bem como a manifestação do ilustre representante do Ministério
Público Eleitoral foram favoráveis à aprovação das contas. Nessas condições, determina o artigo 45, inciso VIII, "a" da Res. TSE n.º 23.546/17:
"Art. 45. (...) VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que: a) Na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou
movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral,
deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como
prestadas e aprovadas as respectivas contas;".
Ante o exposto, com esteio no art. 45, VIII, alínea "a" da Res. TSE n.º 23.546/2017, julgo PRESTADAS e APROVADAS COM RESSALVAS AS
CONTAS, referente ao exercício financeiro 2017, da COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL DE
QUARTO CENTENÁRIO/PR e de seus responsáveis DIOGO DOS SANTOS - Presidente, e BRUNO OCTAVIO TESSAROLO - Tesoureiro,
com supedâneo na Lei n.º 9.096/95 e Resolução TSE n.º 23.546/17.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em jugado, registre-se juntou ao Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Ciência ao MPE e ao interessado.
Transitada em julgado, arquivem-se
Demais diligências necessárias.
Goioerê, 26 de outubro de 2018.
FABIANA MATIE SATO
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS: n.º 119-93.2018.6.16.0092
INTERESSADO(A): PAULO SERGIO CARDOSO DE SOUZA
ADVOGADO(S): MILTON FERREIRA DE LIMA – OAB/PR: 79789
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas extemporânea referente às eleições 2008, apresentado pelo candidato a vereador PAULO SERGIO
CARDOSO DE SOUZA.
Requer o recebimento da prestação de contas, sua análise e ao final julgadas aprovadas.
Juntou aos autos os documentos exigidos na Res. TSE n.º 22715/2008, a qual tratava sobre a arrecadação e a aplicação de recursos por
candidatos e comitês financeiros e prestação de contas nas eleições municipais de 2008.
Sobreveio certidão de lavra da secretaria apontando o julgamento das contas do então candidato em 2008 como não prestadas, decisão esta
proferida nos autos n.º 730/2008 (fls. 20).
O Ministério Público Eleitoral manifestou pela regularização do cadastro eleitoral do requerente em face da apresentação das contas até então
não prestadas (fls.28/30).
É o breve relatório. Passo a decidir.
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Nos termos da forma da Resolução TSE n. 23.376/2012, a prestação de contas extemporânea realizadas após julgamento anterior, não
possibilita novo julgamento da mesma, devendo apenas ser anotada a sua apresentação apenas para fins de divulgação e regularização no
Cadastro Eleitoral.
Dispõe o artigo 51, §2º da Res. TSE 23376:
...
§2º Julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas não serão objeto de novo julgamento, sendo considerada a sua
apresentação apenas para fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura, nos termos do inciso I do art.
53 desta resolução.
Neste sentido manifesta-se o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná:
RECURSO ELEITORAL: 80-64.2012.6.16.0009 – PROCEDÊNCIA: CAMPO LARGO-PR (9a ZONA ELEITORAL) RECORRENTE:
EDICARLOS MENDES DORADO - ADVOGADA: CHRISTIANO SOUTO PUPPI - RECORRIDO: JUÍZO DA 9a ZONA ELEITORAL - RELATOR:
Des. ROGÉRIO COELHO - EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - ELEIÇÕES 2008 - CONTAS JÁ JULGADAS NÃO
PRESTADAS - POSTERIOR APRESENTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE NOVO JULGAMENTO - RESOLUÇÃO TSE Nº 23.376/2012 APRESENTAÇÃO CONSIDERADA APENAS PARA FINS DE DIVULGAÇÃO E DE REGULARIZAÇÃO NO CADASTRO ELEITORAL AO
TÉRMINO DA LEGISLATURA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A prestação de contas apresentada extemporaneamente e depois de julgadas
não prestadas, é considerada apenas para o fim de divulgação e de regularização no cadastro eleitoral ao término da legislatura, nos termos
do artigo 51, parágrafo 2º, Resolução TSE nº 23.376/2012. 2. Recurso desprovido. ACÓRDÃO N.º 45384 – Julgado: 27/11/2012.
No caso em tela o término da legislatura para o qual o requerente concorreu findou-se em 31/12/2012, não havendo mais o impeditivo de
regularização de seu cadastro eleitoral conforme aponta o art. 53, inciso I da Resolução retro citada, e, sendo apresentadas as contas nesta
data, ainda que extemporâneas, finda a restrição imposta pela legislação possibilitando ao requerente a regularização de seu cadastro e
posterior obtenção de certidão de quitação eleitoral.
Logo, nos termos do art. 51, § 2º da Resolução TSE 23.376/2012, recebo a presente prestação de contas para fins de divulgação e
regularização no cadastro eleitoral, deixando de julgá-las pois prestadas fora do prazo.
Anote-se o ASE 272, motivo/forma 2 (apresentação de contas - extemporânea), no cadastro eleitoral do Sr. Orlando Narcizo.
Ainda, tendo em vista a informação de folhas 24 de que o cadastro eleitoral encontra-se fechado, expeça-se certidão de quitação eleitoral
circunstanciada ao requerente se não houver outro fato impeditivo.
Aguarde-se a abertura do cadastro eleitoral para cumprimento da r. decisão.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao MPE e ao interessado.
Cumprido as diligências necessárias e não havendo outros requerimentos, arquive-se.
Goioerê, 26 de outubro de 2018.
Fabiana Matie Santo
Juíza Eleitoral
REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DO ELEITOR: n.º 120-78.2018.6.16.0092
INTERESSADO(A): SIRLEI PEREIRA ALVES
Autos n. 120-78.2018.6.16.0092
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento de regularização de situação eleitoral de SIRLEI PEREIRA ALVES, TE 095731800663, tendo em vista que sua
inscrição eleitoral foi cancelada por falecimento.
Conforme documentos juntados e informação da Chefia do Cartório, houve um equívoco no registro do ASE 019–cancelamento – motivo
falecimento, tendo em vista que o irmão gêmeo da requerente faleceu em 28/06/2015, e por possuir mesma filiação e data de nascimento
houve o lançamento equivocado do ASE 019 em seu cadastro eleitoral.
Sendo assim, determino o restabelecimento da inscrição 095731800663, pertencente à SIRLEI PEREIRA ALVES, efetuando o lançamento do
ASE 361 – Restabelecimento de inscrição cancelada por equívoco no cadastro eleitoral.
Diligências necessárias.
Goioerê, 26 de outubro de 2018.
Fabiana Matie Sato
Juiz Eleitoral

106ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

RELAÇÃO N.º 15/2018
AUTOS N. 35-50.2018.6.16.0106
REQUERIMENTO – DIREITO ELEITORAL – PROPAGANDA POLÍTICA – PROPAGANDA ELEITORAL – PODER DE POLÍCIA – NOTÍCIA DE
IRREGULARIDADE – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
INTERESSADO: Miguel Cesar Costa: Candidato a Deputado Estadual sob o n.º 19777 - Eleições 2018
ADVOGADO: Mateus Cesar Costa OAB/PR 86.134
INTERESSADO: Marco Aurelio Ribeiro: Candidato a Deputado Federal sob o n.º 1155 – Eleições 2018
PUBLICAÇÃO: na forma da lei, de INTIMAÇÃO da parte interessada, nos termos do r. despacho de fl. 51, exarado pelo Exmo. Juiz da 106ª
Zona Eleitoral (DESPACHO): Trata-se de notícia de irregularidade em propaganda eleitoral, consubstanciada na utilização de carro de som em
campanha, não observados, aparentemente, os limites constantes do art. 39, § 3º, da Lei nº 9.504/97, e não configuradas as hipóteses
autorizadas pelo §11 do referido dispositivo legal. Determinada por este juízo a realização de diligências para fazer cessar a propaganda
aparentemente irregular (fls. 06/07), foram adotadas pelo sr. Paulo Orgel Sá, Fiscal de Propaganda designado por meio da Portaria nº
005/2018-106ZE, as providências certificadas à fl. 09, com a lavratura do Auto de Constatação de fl. 08, cessando-se, na ocasião, a
propaganda noticiada. Os candidatos beneficiados foram devidamente notificados (fls. 14/15 e 16-18), sendo juntada às fls. 32-36
manifestação apresentada pelo candidato Miguel Cesar Costa. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se às fls. 48-50, requerendo o
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arquivamento do feito, Pois bem. O poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais, nos termos do art. 41,
§2º, da Lei nº 9.504/97, e art. 37, §1º, da Resolução TSE nº 23.547. Outrossim, cessada a propaganda irregular, exaure-se a competência
fiscalizatória deste Juízo, consoante regra do art. 7º, parágrafo único, do Provimento nº 04/2018 – CRE-PR. Pelo exposto, não havendo outras
providências a serem adotadas, determino o arquivamento do feito, com as cautelas de praxe. Intimações e diligências necessárias. Cândido
de Abreu, 17 de outubro de 2018. ELDOM STEVEM BARBOSA DOS SANTOS. Juiz Eleitoral

163ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
AUTOS AÇÃO PENAL Nº 51-61.2017.8.16.0163
RÉU: EDSON JUCEMAR HOFFMANN PRADO
ADVOGADOS: SILMARA MARTINS – OAB/PR 50663; FERNANDO MOURA – OAB/PR 54774
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
...
DISPOSITIVO DE SENTENÇA
Por todo o exposto, com base no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na
denúncia, para o fim de ABSOLVER o acusado EDSON JUCEMAR HOFFMANN PRADO da imputação relativa ao delito previsto no art. 299
do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965).
Certificado o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações determinadas no artigo 93, inciso VII, do Novo Código de Normas da Egrégia
Corregedoria-Geral da Justiça.
Promovam-se as anotações necessárias e comunicações devidas.
Com o trânsito em julgado, satisfeitas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Quedas do Iguaçu, 1º de novembro de 2018.
ANA CLÁUDIA DE LIMA CRUVINEL
Juíza Eleitoral

170ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Publicação de despacho
AUTOS N.º 43-97.2016.6.16.0170
NATUREZA: REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) DO MUNICÍPIO DE MAMBORÊ
ADVOGADO: PAULO ROBERTO FERRAZ – OAB/PR N.º 37.315; AISLAN MIGUEL TIBURCIO – OAB/PR N.º 29.339
REPRESENTADOS: CLAUDINEI CALORI DE SOUZA; JAGNER RODRIGUES JANISKI
ADVOGADO(S): CRISTINA MARIA FREIRI MARTINS STANISZEWSKI OAB/PR N.º 60.789; SIRLEI DE LURDES PERI OAB/PR N.º 51.416;
CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA OAB/PR N.º 28.461
Por ordem da Doutora Amanda Silveira de Medeiros, Juíza da 170ª Zona Eleitoral, ficam Vossas Senhorias intimados que nos autos supra foi
proferido o seguinte despacho:
1. Ciente da certidão retro;
2. Tendo em vista o requerimento de folhas 481/482, defiro o parcelamento em 60 (sessenta) parcelas mensais que deverão ser atualizadas
pela taxa SELIC referente ao requerente CLAUDINEI CALORI DE SOUZA;
3. O requerente deve retirar, no Fórum Eleitoral, a guia para o pagamento no dia 10 de cada mês, tendo até o dia 15 para o recolhimento;
4. O requerente tem até o dia 20 de cada mês para apresentar a guia de recolhimento devidamente quitada;
5. A não quitação de qualquer das parcelas ou a não comprovação do recolhimento até a data estipulada implicará em encaminhamento á
Fazenda Nacional para inscrição em dívida ativa, sem previa intimação.
Mamborê, 05 de novembro de 2018.
AMANDA SILVEIRA DE MEDEIROS
Juíza da 170ª Zona Eleitoral
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183ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÃO DE DESPACHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 30-88.2018.6.16.0183
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
PARTIDO POLÍTICO: COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
INTERESSADO(S): SIDNEY APARECIDO VIEIRA LOPES, PRESIDENTE DA COMISSÃO PROVISÓRIA; PEDRO RUBENS OLIVEIRA
BENGOZI, TESOUREIRO DA COMISSÃO PROVISÓRIA
ADVOGADO(S): MILTON FERREIRA LIMA – OAB/PR 79789
MUNICIÍPIO: JANIÓPOLIS/PR
Intimação na forma de lei, das partes, na pessoa do seu advogado, do inteiro teor do r. despacho de fls.84, exarado pelo MM. Juiz Eleitoral Dr.
Edson Jacobucci Rueda Junior nos autos supra:
"Diante da informação da Chefia de Cartório retro, determino:
I – Intime-se o órgão partidário para que se mafineste acerca da emissão dos recibos de fls. 73/82, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do
artigo 45, VI da Resolução TSE nº. 23.546/2017.
II – Após, com ou sem manifestação, cumpra-se os itens III e IV do despacho de fls. 11."
Campo Mourão, 05 de novembro de 2018.
EDSON JACOBUCCI RUEDA JUNIOR
Juiz Eleitoral

203ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação nº 39/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 81-39.2018.6.16.0203
INTERESSADOS: PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃ DE CANDÓI/PR, JOÃO OLIVEIRA RAMOS e ISADORA DE SOUZA ORTIZ
Intimação, na forma da lei, dos interessados, sobre o conteúdo da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Eleitoral nos autos acima mencionados:
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas.
O procedimento iniciou com a informação de que o PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃ – DC de Candói/PR não apresentou as contas relativas
ao exercício financeiro de 2017.
Tendo sido encaminhada notificação para o e-mail cadastrado no SGIP, todavia, o órgão partidário quedou inerte.
Certificadas as informações contábeis das agremiações estadual e nacional, constatou-se a ausência de repasse financeiro para a agremiação
municipal inerte.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer, pugnando pelo julgamento das contas como não prestadas.
É o relatório. DECIDO.
De início, registro que, por expressa disposição legal (art. 65 da Resolução-TSE nº 23.546/2017), a análise das prestações de contas
partidárias anuais, exercício 2017, terá como escopo a aplicação da Resolução-TSE nº 23.464/2015, em suas disposições de direito material e
da Resolução-TSE nº 23.546/2017, em suas disposições processuais.
Passo à análise do mérito.
A prestação de contas anual dos partidos políticos está disciplinada no art. 32 da Lei n. 9.096/95, que estabelece a data limite de 30 de abril do
ano seguinte para a apresentação do balanço contábil do exercício findo, prazo este prorrogado por mais 90 (noventa) dias pelo Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná.
Ademais, o art. 37-A da Lei n. 9.096/95 é claro ao sancionar os partidos políticos omissos na prestação de contas anual com a suspensão do
repasse das contas do fundo partidário, sujeitando os responsáveis às penas da lei.
No mesmo sentido, dispõe o art. 28 da Resolução n. 23.464/2015 - TSE:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deverá apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente, até 30
de abril do ano subsequente, dirigindo-as ao:
I - Juízo Eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;
(...)
§ 2º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o
partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração
prestada; III entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e IV - processada na forma do
disposto nos arts. 45 e seguintes desta resolução.
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§ 4º A extinção ou dissolução de comissão provisória ou do diretório partidário não exclui a obrigação de apresentação das contas relativas ao
período de vigência da comissão ou diretório.
§ 5º Na hipótese do § 4º deste artigo, a prestação de contas deve ser apresentada pela esfera partidária imediatamente superior ou por quem
suceder a comissão ou diretório, com a identificação dos dirigentes partidários de acordo com o período de atuação.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas, o Partido permaneceu inerte.
Assim, o julgamento das contas como não prestadas é medida de rigor, com as consequências legais.
É imperativo o comando contido na Lei nº 9.096/1995, in verbis:
"Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência e
sujeitará os responsáveis às penas da lei."
Desse modo, o descumprimento do dever legal de apresentação das contas anual enseja a declaração da não prestação das contas pela
agremiação, nos termos do artigo 46, inciso IV, a, da Resolução TSE nº. 23.464/2015.
Ante o exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do partido em tela, com fundamento na Lei nº
9.096/1995 e no art. 46, IV, "a", da Resolução TSE nº 23.464/2015. Ainda, mantenho a suspensão do recebimento de cotas do Fundo
Partidário até a regularização da situação, ocorrência já comunicada às Direções Nacional e Estadual (fls. 09/10).
Anote-se no Sistema SICO.
Publique-se no DJE. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Cantagalo, 31 de outubro de 2018.
RODRIGO DE LIMA MOSIMANN
Juiz Eleitoral
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