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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias

PORTARIA Nº 657/2017
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 22, inciso
XLI, do Regimento Interno deste Tribunal, considerando o contido no PAD sob nº 15457/2017,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor WAGNER DOS SANTOS FERREIRA, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade Administrativa,
Classe B, Padrão 10, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, para substituir o servidor JULIANO JUNIOR SILVÉRIO no exercício da função
comissionada, nível FC-06, de Chefe de Cartório da 132ª Zona Eleitoral de SÃO JOÃO DO IVAÍ, nos dias 30.11 e 01.12.2017, em razão da
participação do titular e do substituto designado, servidor JÚLIO CÉSAR KIETZER OLIVEIRA, no evento Justiça Eleitoral: Uma Visão de
Futuro, na sede deste Tribunal.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, aos 29 de novembro de 2017.
Des. ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA
Presidente

PORTARIA Nº 659/2017
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 22, inciso
XLI, do Regimento Interno deste Tribunal, considerando o contido no PAD sob nº 15431/2017,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor RONALD SANTOS LEITE, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade Administrativa, Classe B,
Padrão 10, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, e em comissão, Assistente I do Cartório da 59ª Zona Eleitoral de Rolândia, para substituir o
servidor MATEUS OLIVEIRA DE CASTRO no exercício da função comissionada, nível FC-06, de Chefe de Cartório da 78ª Zona Eleitoral de
CAMBÉ, no período de 29.11 a 01.12.2017, em razão da participação do titular e dos substitutos designados, servidores MAURÍCIO PIRES
DA COSTA, DANIELA LUMIKO NISHIO TOYOHARA YUYAMA e CRISTIANE CAMILA BONACIN GARCIA, no evento Justiça Eleitoral: Uma
Visão de Futuro, na sede deste Tribunal.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, aos 29 de novembro de 2017.
Des. ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA
Presidente
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PORTARIA Nº 662/2017
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 22, inciso
XLI, do Regimento Interno deste Tribunal, considerando o contido no PAD sob nº 15452/2017,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor CARLOS ALBERTO CAMARGO, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área de Atividade Judiciária, do Quadro de
Pessoal do Superior Tribunal de Justiça, lotado provisoriamente neste Tribunal, para substituir a servidora ALETHÉIA BARROS APARICIO no
exercício da função comissionada, nível FC-06, de Chefe de Cartório da 72ª Zona Eleitoral de PARANAVAÍ, no período de 29.11 a
01.12.2017, em razão de férias da titular, licença maternidade da servidora PATRICIA GARCIA PEREIRA BELMONTE e participação dos
outros substitutos designados, servidores CRISTIANO TOMAZ DE AQUINO e WILZANGELA MARY AMÉRICO RIBEIRO, no evento Justiça
Eleitoral: Uma Visão de Futuro, na sede deste Tribunal.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 29 de novembro de 2017.
Des. ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA
Presidente

Editais
Relação nº 160/2017
Publicação de edital
ATOS DA PRESIDÊNCIA
EDITAL
O DESEMBARGADOR ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,
FAZ SABER, a todos que o presente virem ou dele tiverem conhecimento e, em especial, às partes e advogados, fica estabelecida a seguinte
ESCALA DE PLANTÃO dos Juízes da Corte ou dos seus substitutos, para atendimento das medidas urgentes de competência do Tribunal, no
período de recesso de 20/12/2017 a 06/01/2018:
PERÍODO
20 a 22 de dezembro
26 a 29 de dezembro
02 a 05 de janeiro

JUIZ
DES. LUIZ TARO OYAMA
DR. JEAN CARLO LEECK
DR. PEDRO LUÍS SANSON CORAT

Curitiba, 30 de novembro de 2017.
DES. ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA
Presidente

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

DIRETORIA-GERAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria Processual - Seção de Processamento
Intimações
RELAÇÃO Nº 181
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REPRESENTAÇÃO Nº 1443-45.2014.6.16.0000
PROCEDÊNCIA: CURITIBA - PR
REPRESENTANTE(S): COLIGAÇÃO PARANÁ OLHANDO PRA FRENTE (PT / PDT / PC DO B / PRB / PTN)
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB: 22076/PR
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARÃES - OAB: 20738/PR
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB: 41756/PR
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB: 65260/PR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONÇALVES - OAB: 21989/PR
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB: 58425/PR
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB: 58101/PR
ADVOGADA: PAULA REGINA BERNARDELLI - OAB: 70048/PR
ADVOGADA: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB: 23074/PR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB: 62051/PR
ADVOGADA: WYVIANNE RECH - OAB: 40977/PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB: 30474/PR
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE VAL FEITOSA - OAB: 61284/PR
REPRESENTADO(S): CARLOS ALBERTO RICHA
REPRESENTADO(S): MARIA APARECIDA BORGHETTI
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ - OAB: 27197/PR
ADVOGADO: DANIEL ROMANIUK PINHEIRO LIMA - OAB: 46285/PR
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB: 63833/PR
ADVOGADA: FABÍOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB: 24503/PR
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB: 20891/PR
ADVOGADO: FREDERICO AUGUSTO MUNHOZ DA ROCHA LACERDA - OAB: 38512/PR
ADVOGADO: FABRÍCIO FERREIRA - OAB: 26143/PR
ADVOGADA: VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS - OAB: 23484/PR
ADVOGADO: MARCELO LINHARES FREHSE - OAB: 16515/PR
ADVOGADA: ANA LUIZA CHALUSNHAK - OAB: 51691/PR
ADVOGADA: CARLA REGINA BARRETO CARNIERI - OAB: 40372/PR
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ - OAB: 33259/PR
ADVOGADO: LUIZ FABRÍCIO BETIN CARNEIRO - OAB: 42621/PR
ADVOGADO: EDUARDO VIEIRA DE SOUZA BARBOSA - OAB: 48709/PR
REPRESENTADO(S): COLIGAÇÃO TODOS PELO PARANÁ (PSDB / PROS / DEM / PSB / PSD / PTB / PP / PPS / PSC / PR / SD / PSL /
PSDC / PMN / PHS / PEN / PT DO B)
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ - OAB: 27197/PR
ADVOGADO: EDUARDO VIEIRA DE SOUZA BARBOSA - OAB: 48709/PR
ADVOGADO: LUIZ FABRÍCIO BETIN CARNEIRO - OAB: 42621/PR
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ - OAB: 33259/PR
ADVOGADA: CARLA REGINA BARRETO CARNIERI - OAB: 40372/PR
ADVOGADA: ANA LUIZA CHALUSNHAK - OAB: 51691/PR
ADVOGADO: MARCELO LINHARES FREHSE - OAB: 16515/PR
ADVOGADA: VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS - OAB: 23484/PR
ADVOGADO: FABRÍCIO FERREIRA - OAB: 26143/PR
ADVOGADO: FREDERICO AUGUSTO MUNHOZ DA ROCHA LACERDA - OAB: 38512/PR
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB: 20891/PR
ADVOGADA: FABÍOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB: 24503/PR
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB: 63833/PR
ADVOGADO: DANIEL ROMANIUK PINHEIRO LIMA - OAB: 46285/PR
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GÔNGORA FERRAZ - OAB: 37315/PR
REPRESENTADO(S): MICHELE CAPUTO NETO
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ - OAB: 27197/PR
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB: 50529/PR
ADVOGADO: LUIZ FABRÍCIO BETIN CARNEIRO - OAB: 42621/PR
REPRESENTADO(S): AMIN HANNOUCHE
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ - OAB: 27197/PR
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB: 50529/PR
ADVOGADO: LUIZ FABRÍCIO BETIN CARNEIRO - OAB: 42621/PR
REPRESENTADO(S): LEON GRUPENMACHER
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ - OAB: 27197/PR
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB: 50529/PR
ADVOGADO: LUIZ FABRÍCIO BETIN CARNEIRO - OAB: 42621/PR
REPRESENTADO(S): NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ - OAB: 27197/PR
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB: 50529/PR
ADVOGADO: LUIZ FABRÍCIO BETIN CARNEIRO - OAB: 42621/PR
RELATOR: DR. PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) da(s) parte(s), do teor da r. decisão exarada pelo Exmo. Des. Presidente nos autos acima
discriminados, com o seguinte teor:
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“I - RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial eleitoral interposto por Norberto Anacleto Ortigara, Michele Caputo Neto, Amin Hannouche e Leon Grupenmacher
em face do Acórdão nº 53.064 que, por unanimidade de votos, recebeu os embargos de declaração interpostos pelos ora recorrentes como
agravo regimental, desprovendo-o para determinar o recolhimento de multas eleitorais relativas às Eleições de 2014, conforme f. 1029/1031.
O Acórdão tem a seguinte ementa:
‘EMENTA - ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. ASTREINTES. ORDEM JUDICIAL
COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. CELERIDADE DO PROCEDIMENTO JUDICIAL ELEITORAL QUE JUSTIFICA A
VEICULAÇÃO POR ESSA MODALIDADE, EXCETO QUANTO AOS CANDIDATOS E À COLIGAÇÃO. NECESSIDADE DE ENVIO DE FACSÍMILE ÀS LINHAS PREVIAMENTE CADASTRADAS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 96-A DA LEI DAS ELEIÇÕES E 22, § 6º DA RES.-TSE
23.405/2014.
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CPC, ART. 1.024, § 3º. IMPROVIDO." (f. 1110).
Os embargos de declaração foram julgados pelo Acórdão nº 53.527, cuja ementa é a seguinte:
"EMENTA - ELEIÇÕES 2014. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA.
ASTREINTES. ORDEM JUDICIAL COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO DAS PARTES, NÃO CANDIDATOS, PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. ACÓRDÃO
QUE FUNDAMENTOU O AFASTAMENTO DA SÚMULA 410 DO E. STJ NESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO
DISPOSTO NO ART. 489, §1º, VI DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.
Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.
2.
Razões do afastamento da Súmula nº 410 do E. STJ devidamente delineadas no acórdão, que apontou a existência de distinção no
caso em julgamento" , nos termos do art. 489, §1º, VI do CPC.
3.
Embargos de Declaração não se prestam à manifestação de inconformismo com as razões de decidir.
4.
Embargos conhecidos e rejeitados." (f. 1138).
Nas razões de recurso, os recorrentes alegaram violação aos artigos 14, 489, §1º, VI e 927, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, em
razão da vinculação deste Tribunal aos enunciados de Súmulas do STJ, mormente à Súmula 410, que dispõe "a prévia intimação pessoal do
devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer", bem como dissídio
jurisprudencial com decisão proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, que concluiu pela necessidade de intimação pessoal do
devedor como condição essencial para a cobrança de multa por descumprimento de ordem judicial.
II - DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo conforme certidão de f. 1145 e f. 1156 e está embasado em violação à lei e dissídio jurisprudencial, mas não merece
seguimento.
É que não há verossimilhança na alegação de violação ao artigo 14 do Código de Processo Civil, já que a intimação dos recorrentes quanto à
obrigação imposta se deu na forma legal, reconhecida pela jurisprudência desta Corte Regional desde 2010, por decisão proferida no Processo
nº 1351, Acórdão nº 38.075, de 07/04/2010, onde se concluiu que "no curso das campanhas eleitorais, a intimação da parte ocorre com a
publicação da decisão em Secretaria", como está consignado também no agora recorrido Acórdão nº 53.064 à f. 1116/1117.
Também não parece ter havido violação ao artigo 489, §1º, inciso VI, do Código de Processo Civil e nem ao artigo 927, inciso IV, do mesmo
diploma legal, em face das razões expostas pelo Relator pelas quais deixou de aplicar a Súmula 410 do STJ ao caso em tela, no sentido de
que "os procedimentos judiciais eleitorais reclamam efetiva celeridade, sobretudo em demandas cujo objetivo seja a inibição ou remoção da
prática de condutas vedadas, de modo a restabelecer o equilíbrio da disputa eleitoral, sem mácula da vontade do eleitor. É essa especial
circunstância que explica a adoção de entendimento diferente daquele aplicado, em regra, na Justiça Comum" (f. 1117).
Por fim, o acórdão paradigma trazido pelos recorrentes não guarda similitude fática com o caso julgado por esta Corte Regional, eis que trata
de intimação para não divulgação de pesquisa eleitoral, quando o caso julgado por esta Corte Regional trata de obrigação relacionada à
conduta vedada. Incide, portanto, a Súmula 28 do TSE verbis: A divergência jurisprudencial que fundamenta o recurso especial interposto com
base na alínea b do inciso I do art. 276 do Código Eleitoral somente estará demonstrada mediante a realização de cotejo analítico e a
existência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e o aresto recorrido."
Por tais razões, nego seguimento ao recurso especial.
Intime-se.
À Secretaria Judiciária para as providências.
Curitiba, 29 de novembro de 2017.”
(a) DES. ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA- PRESIDENTE”
____________________________________________
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 159-94.2017.6.16.0000
PROCEDÊNCIA: CURITIBA - PR
REQUERENTE : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, (Comissão Provisória Estadual)
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB: 41756/PR
ADVOGADA: VALQUÍRIA DE LOURDES SANTOS CUMAN - OAB: 74384/PR
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB: 58425/PR
ADVOGADO: LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCÃO DE ALBUQUERQUE LIMA - OAB: 82680/PR
ADVOGADA: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB: 81441/PR
ADVOGADA: CAMILA COTOVICZ FERREIRA - OAB: 63569/PR
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB: 80880/PR
REQUERENTE : SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA, (Presidente da Comissão Provisória Estadual)
REQUERENTE : ALEXANDRE TEIXEIRA, (Tesoureiro da Comissão Provisória Estadual)
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB: 41756/PR
ADVOGADA: VALQUÍRIA DE LOURDES SANTOS CUMAN - OAB: 74384/PR
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB: 58425/PR
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ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB: 80880/PR
ADVOGADA: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB: 81441/PR
ADVOGADO: LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCÃO DE ALBUQUERQUE LIMA - OAB: 82680/PR
ADVOGADA: CAMILA COTOVICZ FERREIRA - OAB: 63569/PR
ADVOGADA: CARLA QUEIROZ - OAB: 87815/PR
RELATOR: DR. PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) da(s) parte(s), do teor da r. decisão exarada pelo Exmo. Dr. Dr. Paulo Afonso da Motta Ribeiro, d.
Relator nos autos acima discriminados, com o seguinte teor:
“1.Intimem-se os requerentes para manifestação quanto ao teor do Parecer Conclusivo de fls. 1225/1232, no prazo de 5 dias.
2.Após, voltem conclusos.
Curitiba, 04 de dezembro de 2017.
(a)PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO- RELATOR”
__________________________________________
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 1898-10.2014.6.16.0000
PROCEDÊNCIA: CURITIBA - PR
REQUERENTE : DULCINÉIA DAS NEVES CERQUEIRA
ADVOGADA: DULCINEIA DAS NEVES CERQUEIRA - OAB: 23551/PR
RELATOR: DR. NIVALDO BRUNONI
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) da(s) parte(s), do teor da r. decisão exarada pelo Exmo. Dr. Nivaldo Brunoni, d. Relator nos autos
acima discriminados, com o seguinte teor:
“1. Trata-se de recurso interposto por DULCINEIA DAS NEVES CERQUEIRA contra o acórdão nº 49.727, que julgou suas contas como não
prestadas em data de 15/06/2015.
2. O recurso é manifestamente intempestivo não podendo ser conhecido.
Contudo, nos termos do princípio da fungibilidade, é possível conhecer-se da medida como pedido de regularização do cadastro eleitoral da
candidata, previsto nos artigos 54, §1º e 58, I, da Resolução TSE 23.406.
O julgamento das contas como não prestadas impede a sua reanálise e, por conseguinte, a análise dos argumentos ora trazidos pela
candidata, de modo que o presente expediente serve tão somente para a regularização de seu cadastro, após o término desta legislatura, nos
termos do artigo 54, § 1º, da Resolução TSE 23.406.
3. Destarte, oficie-se ao Juízo Eleitoral de origem para as anotações pertinentes no cadastro eleitoral.
4. Intime-se.
5. Autorizo a Secretaria deste Tribunal a assinar os expedientes necessários para cumprimento deste despacho.
6. Após, arquive-se.
Curitiba, 04 de Dezembro de 2017.
(a) NIVALDO BRUNONI – Relator”
________________________________________________
SEGREDO DE JUSTIÇA
RECURSO ELEITORAL Nº 455-02.2016.6.16.0114
PROTOCOLO: 318.541/2016
RECORRENTE(S) : SIGILOSO
RECORRENTE(S) : SIGILOSO
RECORRENTE(S) : SIGILOSO
RECORRENTE(S) : SIGILOSO
RECORRENTE(S) : SIGILOSO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB: 22076/PR
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARÃES - OAB: 20738/PR
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB: 58101/PR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB: 62051/PR
ADVOGADO: EVANDRO ARTUR BONFANTE ZAGO - OAB: 68977/PR
ADVOGADO: MAITÊ CHAVES NAKAD MARREZ - OAB: 86684/PR
RECORRIDO(S) : SIGILOSO
TERCEIRO INTERESSADO: SIGILOSO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONÇALVES - OAB: 21989/PR
ADVOGADA: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB: 70382/PR
ADVOGADA: KAMILLE ZILIOTTO FERREIRA - OAB: 79545/PR
ADVOGADA: TAILAINE CRISTINA COSTA - OAB: 66146/PR
RELATOR: DES. LUIZ TARO OYAMA
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) da(s) parte(s), do teor da r. decisão exarada pelo Exmo. Des. Luiz Taro Oyama, d. Relator nos
autos acima discriminados, com o seguinte teor:
“(...)
Indefiro, portanto, o pedido (...)
Em 04/12/2017.
(a) DES. LUIZ TARO OYAMA- RELATOR”
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__________________________________________________
SEGREDO DE JUSTIÇA
RECURSO ELEITORAL Nº 1093-58.2016.6.16.0171
PROTOCOLO: 342.268/2016
RECORRENTE(S) : SIGILOSO
ADVOGADO: NELSON ANTONIO SGUARIZI - OAB: 7448/PR
ADVOGADO: GUSTAVO SARTOR DE OLIVEIRA - OAB: 46442/PR
ADVOGADO: THIAGO MURAKAMI TAVARES CARDOSO - OAB: 71635/PR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB: 35267/PR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB: 27936/PR
ADVOGADA: ANA PAULA PAVELSKI - OAB: 35211/PR
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB: 36343/PR
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO BORA - OAB: 65969/PR
ADVOGADO: VICTOR AUGUSTO MACHADO SANTOS - OAB: 76151/PR
ADVOGADO: MARCUS VINÍCIUS SIQUEIRA GOMES - OAB: 86009/PR
RECORRIDO(S) : SIGILOSO
RECORRIDO(S) : SIGILOSO
ADVOGADA: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB: 45149/PR
ADVOGADA: EDIMARA GOMES DE CAMARGO - OAB: 82493/PR
ADVOGADO: HENRIQUE LANDUCCI LUCAS - OAB: 80242/PR
RELATOR: DR. NIVALDO BRUNONI
REVISOR: DES. LUIZ TARO OYAMA
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) da(s) parte(s), do teor da r. decisão exarada pelo Exmo. Dr. Nivaldo Brunoni, d. Relator no
protocolo nº 96.841/2017, nos autos acima discriminados, com o seguinte teor:
“1.Junte-se.
2. Defiro o pedido formulado.
Curitiba,04/12/2017.
(a)- Nivaldo Brunoni - Relator.”
__________________________________________________
SEGREDO DE JUSTIÇA
RECURSO ELEITORAL Nº 157-61.2016.6.16.0000
PROTOCOLO: 37.866/2016
RECORRENTE(S) : SIGILOSO
ADVOGADA: ANNE ELIZE PUPPI STANISLAWCZUK - OAB: 34611/PR
ADVOGADO: CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER - OAB: 31955/PR
RECORRIDO(S) : SIGILOSO
RELATOR: DES. LUIZ TARO OYAMA
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) da(s) parte(s), do teor da r. decisão exarada pelo Exmo. Des. Presidente nos autos acima
discriminados, com o seguinte teor:
“(...)
Por tais razões, nego seguimento ao recurso especial.
Intime-se.
À Secretaria Judiciária para as providências.
Curitiba, 29 de novembro de 2017.”
(a)DES. ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA- PRESIDENTE”
____________________________________________________
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 176-33.2017.6.16.0000
PROCEDÊNCIA: CURITIBA - PR
REQUERENTE : PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN, (Comissão Provisória Estadual)
REQUERENTE : FÁBIO ABEL MANFRIN NONATO, (Presidente da Comissão Provisória Estadual)
REQUERENTE : CAROLINA PRESTES FERNANDES, (Tesoureira da Comissão Provisória Estadual)
ADVOGADO: FABIO ABEL MANFRIN NONATO - OAB: 39643/PR
RELATOR: DR. NIVALDO BRUNONI
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) da(s) parte(s), do teor da r. decisão exarada pelo Exmo. Dr. Nivaldo Brunoni, d. Relator nos autos
acima discriminados, com o seguinte teor:
“Intime-se o partido interessado para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, acerca do parecer conclusivo de fls. 118/120.
Curitiba, 04 de Dezembro de 2017.
(a)- NIVALDO BRUNONI – RELATOR”
________________________________________________
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PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 2576-25.2014.6.16.0000
PROCEDÊNCIA: CURITIBA - PR
REQUERENTE : NILTON APARECIDO BOBATO
ADVOGADA: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB: 45149/PR
ADVOGADO: MILTON CÉSAR DA ROCHA - OAB: 46984/PR
ADVOGADO: HENRIQUE LANDUCCI LUCAS - OAB: 80242/PR
RELATOR: DR. NIVALDO BRUNONI
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) da(s) parte(s), do teor da r. decisão exarada pelo Exmo. Dr. Nivaldo Brunoni, d. Relator nos autos
acima discriminados, com o seguinte teor:
“1. Considerando que a existência de alienação fiduciária não impede a penhora de veículo, defiro o pedido de penhora de direitos creditórios
decorrentes de contrato de alienação fiduciária do veículo RENAULT SANDERO EXP 16HP, PLACA AWH6824.
2. À Secretaria para que expeça mandado de penhora e avaliação, nos termo do art. 523, § 3º, do CPC (conforme requerido no item e, fl. 389),
devendo o devedor ser nomeado fiel depositário do bem conscrito.
3. Determino que o devedor apresente cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo a fim de possibilitar o prosseguimento das
medidas expropriatórias.
4. Assim que identificada a instituição financeira credora, expeça-se ofício cientificando-lhe da presente penhora e determinando que informe o
valor atualizado do débito referente ao gravame.
5. Defiro o pedido de expedição de ofício ao DETRAN-PR, para que inclua a notícia de penhora no registro do veículo.
6. Determino que o devedor indique outros bens à penhora, conforme requerido à fl. 389.
7. Intimem-se.
Curitiba, 04 de Dezembro de 2017.
(a)- NIVALDO BRUNONI – RELATOR”
__________________________________________________

RECURSO ELEITORAL Nº 185-79.2016.6.16.0145
PROCEDÊNCIA: CURITIBA - PR
RECORRENTE(S) : MICHEL OMAR AKEL
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB: 42621/PR
ADVOGADO: EDUARDO VIEIRA DE SOUZA BARBOSA - OAB: 48709/PR
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB: 42637/PR
ADVOGADO: JULIAN FLEURY ROCHA - OAB: 61193/PR
ADVOGADA: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB: 85534/PR
RECORRIDO(S) : JUÍZO ELEITORAL DA 145ª ZONA
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) da(s) parte(s), do teor da r. decisão exarada pelo Exmo. Des. Presidente nos autos acima
discriminados, com o seguinte teor:
“I - RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial eleitoral interposto por Michel Omar Akel em face do Acórdão nº 53.587 desta Corte Regional que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso eleitoral interposto pelo ora recorrente, confirmando a sentença de desaprovação de suas
contas de campanha relativas às Eleições de 2016, por "(...) omissões de despesas na prestação de contas (...), no valor de R$ 559,00
(quinhentos e cinquenta e nova (sic) reais)" (f. 251), bem como "(...) a realização de despesas (...) antes da abertura da conta bancária
específica de campanha (...)" (f. 252).
O Acórdão tem a seguinte ementa:
"EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR. GASTO ELEITORAL SEM
MOVIMENTAÇÃO NA CONTA DE CAMPANHA. DESPESAS CONTRATADAS ANTES DA ABETURA DA CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO
DE MERO ERRO FORMAL E INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. PREVISÃO REGULAMENTAR INEQUÍVOCA. DESAPROVAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.
1.
A realização de gasto eleitoral sem demonstração de trânsito dos recursos pela conta bancária de campanha viola o art. 13 da Res.TSE nº 23.463/2015, ensejando a desaprovação das contas.
2.
A contratação de despesas antes da abertura da conta específica de campanha afronta o art. 30 da Res.-TSE nº 23.463/2015.
Acarretando a desaprovação das contas.
3.
A alegação de meros erros formais e inexistência de má-fé sucumbem diante da expressa e inequívoca disposição regulamentar.
4.
Recurso conhecido e desprovido" (f. 249).
Nas razões de recurso, requereu-se o seu recebimento no efeito suspensivo (f. 260) e alegou-se que "(...) a decisão regional confronta
disposição literal de lei e denota divergência jurisprudencial (...)" (f. 262), já que não houve aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade ao caso, quando há decisões que os aplicam diante de irregularidades "diminutas" (f. 263) e com ausência de má-fé,
conforme os julgados do C. TSE, citados nas notas de rodapé nºs 2 e 3 (f. 263) e 4 (f. 263, v), bem como no julgamento do Recurso Especial
Eleitoral nº 956112741, de 05/02/2015.
Sustentou o recorrente que o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul aprovou com ressalvas as contas em situações em que houve
omissão de doação estimada em dinheiro, que corresponderam a certo percentual dos recursos movimentados, "(...) calcada em premissas
fáticas semelhantes ao caso sob julgamento - omissão de lançamentos - (...)" (f. 266), conforme se lê das decisões juntadas à f. 276/279 e
280/284.
II - DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE
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O recurso é tempestivo conforme certidão de f. 255 e f. 260, e embora se tenha apontado violação à lei, houve apenas fundamentação quanto
à alegação de divergência jurisprudencial.
O pedido de efeito suspensivo não prospera, porque como se verá adiante, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito do
recorrente, na forma exigida pelo art. 300 do Código de Processo Civil.
Analisando as razões do recurso, verifica-se que as decisões invocadas pelo recorrente não guardam similitude fática com o presente caso,
apta a configurar dissídio jurisprudencial.
Com efeito, enquanto nestes autos constatou-se a realização de gastos sem trânsito na conta bancária específica, no Recurso Especial
Eleitoral nº 956142741, citado à f. 264, tratou-se de ausência de emissão de um recibo eleitoral referente a despesa com serviços advocatícios;
nos julgados citados do TRE/MS houve omissão de doação estimada em dinheiro; no julgado citado à f. 280, houve apenas ¿a falta de
comprovação de valores de mercado da doação estimável recebida".
Conclui-se, portanto, não ter sido comprovado dissídio jurisprudencial, nos termos da Súmula 28 do TSE, verbis: ¿A divergência jurisprudencial
que fundamenta o recurso especial interposto com base na alínea b do inciso I do art. 276 do Código Eleitoral somente estará demonstrada
mediante a realização de cotejo analítico e a existência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e o aresto recorrido."
Por tais razões, nego seguimento ao recurso especial.
Intime-se.
À Secretaria Judiciária para as providências.
Curitiba, 29 de novembro de 2017.
(a)DES. ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA- PRESIDENTE”
______________________________________________________
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 195-39.2017.6.16.0000
PROCEDÊNCIA: UNIÃO DA VITÓRIA - PR
IMPETRANTE(S): COLIGAÇÃO FORÇA QUE UNIÃO PRECISA (PP/PSC/DEM/PEN/PSD/PT do B/SD)
ADVOGADO: ALEX STRATMANN CORDEIRO - OAB: 26070/SC
IMPETRADO(S): LEONOR BISOLO CONSTANTINOPOLOS SEVERO, (Juíza da 33ª Zona Eleitoral de União da Vitória/PR)
RELATOR: DR. NICOLAU KONKEL JÚNIOR
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) da(s) parte(s), do teor da r. decisão exarada pelo Exmo. Des. Presidente nos autos acima
discriminados, com o seguinte teor:
I - RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face do Acórdão nº 53.424, desta Corte Regional que, por
maioria de votos, concedeu a segurança em favor da recorrida para reconhecer a impossibilidade de ampliação dos limites objetivos da coisa
julgada de sentença transitada em julgado, em que não houve indicação de responsabilidade individual pelo pagamento de multa, aplicada no
valor mínimo, por propaganda eleitoral que afrontou o disposto no artigo 39, §8º, da Lei nº 9.504/97.
O Acórdão tem a seguinte ementa:
¿EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - ELEIÇÕES 2016 - REPRESENTAÇÃO ELEITORAL - PROPAGANDA IRREGULAR - IMPOSIÇAO
DE MULTA - EXECUÇÃO - AMPLIAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO À COISA JULGADA SEGURANÇA CONCEDIDA.
1.
Embora seja pacífico o entendimento de que a condenação pela infração às regras eleitorais deva se dar de forma individualizada a
cada um dos representados, isso deve ser expressamente consignado no dispositivo da sentença, ou, ao menos, extraível de sua
fundamentação.
2.
O esclarecimento ou alteração do comando sentencial depois de transitada em julgado a sentença é impossível e configura violação
à coisa julgada.
3.
Segurança concedida." (f. 88).
Nas razões de recurso, alegou-se violação aos artigos 39, §8º e 11, §8º, II da Lei nº 9.504/97 e ao artigo 265 do Código Civil, eis que "o art. 39,
§8º, da LE não traz qualquer menção acerca da solidariedade caso a sanção pecuniária seja aplicada a mais de um responsável pela
propaganda irregular e, `não se tratando a espécie de relação de direito privado, não há que se falar em solidariedade negocial¿", conforme
decidido pelo TSE no Agravo de Instrumento nº 196951, de relatoria da Ministra Laurita Vaz (f. 115). Aduziu-se, também, dissídio
jurisprudencial em relação ao Recurso Eleitoral nº 455-69.2012.6.16.0144 e ao Recurso Eleitoral nº 141-76.2011.6.16.0074, ambos oriundos da
Corte Regional paulista, conforme ementas citadas à f. 117 e cujas cópias foram posteriormente juntadas com as originais das razões
recursais, respectivamente à f. 129/133 e à f. 134/140.
II - DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo conforme ciência do Ministério Público Eleitoral à f. 108 e certidões de f. 118, v. e f. 119, da Seção de Protocolo e
etiqueta de protocolo de nº 94.499/2017 (f. 110).
Quanto à alegação de violação aos artigos 39, §8º e 11, §8º, II da Lei nº 9.504/97 e ao artigo 265 do Código Civil, entendo, como já referi em
voto de desempate, integrante do aresto recorrido, que "A Magistrada, em verdade, julgou contra a lei (art. 11, § 8º, II, da Lei n.º 9.504/97 e art.
265, do Código Civil) e a sentença, ora exequenda, transitou em julgado" (f. 97) sendo que "A coisa julgada, (...) substitui a lei no caso
concreto, como efeito jurídico que torna indiscutível e imutável o comando judicial, motivo pelo qual não é cabível qualquer alteração posterior,
segundo dispõe o artigo 503 do Código de Processo Civil" (f. 97). Dessa forma, "a Juíza Eleitoral estabeleceu uma obrigação solidária na parte
dispositiva da sentença" (f. 97), de onde, como disse o relator, "não se deduz, da simples menção ao artigo, que a condenação à multa seja de
forma individualizada". (f. 93).
Dessa forma, se é verdade que a solidariedade não se presume, mas decorre da lei, é fato que ela adveio com a sentença, que acabou por
transitar em julgado, não sendo mais possível alterar-lhe o conteúdo, motivo pelo qual não há verossimilhança na alegação de violação aos
dispositivos legais referidos.
De outro lado, as decisões trazidas como paradigma para a comprovação do dissídio jurisprudencial não guardam similitude fática com o caso
em tela, pois, enquanto o caso em análise cuida da multa por propaganda em outdoor, conforme artigo 39, §8º, da Lei Eleitoral, no Recurso
Eleitoral nº 455-69.2012.6.26.0144, a Corte paulista tratou da multa prevista no § 1º do art. 37, da Lei nº 9.504/97, referente à propaganda em
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bem público ou de uso comum, e no Recurso Eleitoral nº 141-76.2011.6.26.0144, também do TRE/SP, tratou-se de violação às normas
relativas à pesquisa eleitoral.
Conclui-se que os fatos que ensejaram a condenação nas representações trazidas pelo recorrente baseiam-se em situações fático-jurídicas
distintas daquela julgada no caso em análise, de modo a incidir o disposto na Súmula 28 do TSE, verbis: ¿A divergência jurisprudencial que
fundamenta o recurso especial interposto com base na alínea b do inciso I do art. 276 do Código Eleitoral somente estará demonstrada
mediante a realização de cotejo analítico e a existência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e o aresto recorrido." .
Por tais razões, nego seguimento ao recurso especial.
Intime-se.
À Secretaria Judiciária para as providências.
Curitiba, 29 de novembro de 2017.
(a)DES. ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA- PRESIDENTE”
_________________________________________________
RECURSO ELEITORAL Nº 170-13.2016.6.16.0145
PROCEDÊNCIA: CURITIBA - PR
RECORRENTE(S) : FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS GARCEZ
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB: 42621/PR
ADVOGADO: EDUARDO VIEIRA DE SOUZA BARBOSA - OAB: 48709/PR
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB: 42637/PR
ADVOGADO: JULIAN FLEURY ROCHA - OAB: 61193/PR
ADVOGADA: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB: 85534/PR
RECORRIDO(S) : JUÍZO ELEITORAL DA 145ª ZONA
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) da(s) parte(s), do teor da r. decisão exarada pelo Exmo. Des. Presidente nos autos acima
discriminados, com o seguinte teor:
“I - RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial eleitoral interposto por Francisco Carlos dos Santos Garcez em face do Acórdão nº 53.586, desta Corte Regional
que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso eleitoral interposto pelo ora recorrente, para manter a sentença de desaprovação
de suas contas de campanha relativas às Eleições de 2016, por "(...) gastos eleitorais que não transitaram pela conta específica" (f. 297), bem
como em razão de "(...) apresentação dos extratos bancário (sic) da conta aberta pelo candidato, inclusive a de movimentação do Fundo
Partidário (...) de forma parcial" (f. 298).
O Acórdão tem a seguinte ementa:
"EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR. OMISSÃO DE GASTO
ELEITORAL. EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PARCIAIS. ALEGAÇÃO DE MERO ERRO FORMAL E IRREGULARIDADE
DIMINUTA, DIANTE DO MONTANTE GLOBAL DE DESPESAS A ENSEJAR A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. PREVISÃO REGULAMENTAR INEQUÍVOCA. DESAPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1.
A realização de gasto eleitoral sem demonstração de trânsito dos recursos pela conta bancária de campanha viola o art. 13 da Res.TSE nº 23.463/2015, ensejando a desaprovação das contas.
2.
A apresentação de extratos bancários parciais, sem demonstração do recebimento e aplicação de verbas do Fundo Partidário,
afronta o art. 48, II, a da Res.-TSE nº 23.463/2015. Acarretando a desaprovação das contas.
3.
A alegação de meros erros formais e irregularidades diminutas diante do montante global de despesas como aptos a ensejar a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade sucumbe diante da expressa e inequívoca disposição regulamentar.
4.
Recurso conhecido e desprovido" (f. 294).
Nas razões de recurso, requereu-se o seu recebimento no efeito suspensivo (f. 307) e alegou-se que "(...) a decisão regional confronta
disposição literal de lei e denota divergência jurisprudencial (...)" (f. 309) e que há decisões que aplicam os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade diante de irregularidades "diminutas" (f. 310, v.) e com ausência de má-fé, conforme os julgados do C. TSE, citados nas notas de
rodapé nºs 2 a 4 (f. 310, v.), bem como no julgamento do Recurso Especial Eleitoral nº 956112741, de 05/02/2015 (f. 311).
Sustentou o recorrente que o Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul aprovou com ressalvas as contas em situações em que houve
omissão de doação estimada em dinheiro, que corresponderam a certo percentual dos recursos movimentados, "(...) calcada em premissas
fáticas semelhantes ao caso sob julgamento - omissão de lançamentos - (...)" (f. 313, v.), conforme se lê das decisões juntadas à f. 323/326 e
327/331.
II - DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo conforme certidão de f. 302 e f. 307, e embora se tenha apontado violação à lei, apenas houve fundamentação quanto
à alegação de divergência jurisprudencial.
O pedido de efeito suspensivo não prospera porque, como se verá adiante, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito do
recorrente, na forma exigida pelo art. 300 do Código de Processo Civil.
Analisando as razões do recurso, verifica-se que as decisões invocadas pelo recorrente não guardam similitude fática com o presente caso,
apta a configurar dissídio jurisprudencial.
Com efeito, enquanto nestes autos constatou-se ausência de declaração de todos os gastos da campanha e gastos realizados sem o trânsito
em conta bancária, no Recurso Especial Eleitoral nº 956142741, citado à f. 311, tratou-se de ausência de emissão de um recibo eleitoral
referente a despesa com serviços advocatícios; nos julgados citados do TRE/MS houve omissão de doação estimada em dinheiro; no julgado
citado à f. 327, houve apenas " a falta de comprovação de valores de mercado da doação estimável recebida".
Conclui-se, portanto, não ter sido comprovado dissídio jurisprudencial, nos termos da Súmula 28 do TSE, verbis: ¿A divergência jurisprudencial
que fundamenta o recurso especial interposto com base na alínea b do inciso I do art. 276 do Código Eleitoral somente estará demonstrada
mediante a realização de cotejo analítico e a existência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e o aresto recorrido."
Por tais razões, nego seguimento ao recurso especial.
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Intime-se.
À Secretaria Judiciária para as providências.
Curitiba, 29 de novembro de 2017.
(a)DES. ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA- PRESIDENTE

Coordenadoria de Sessões
Pautas de Julgamento

Relação nº 159/2017
Publicação de Pauta para julgamento a partir da próxima sessão, respeitado o prazo de 24 horas, contado da publicação, dos processos
abaixo relacionados:
RECURSO CRIMINAL Nº 363-60.2016.6.16.0102
PROCEDÊNCIA: OURIZONA-PR (102ª ZONA ELEITORAL - MANDAGUAÇU)
RELATOR: DR. JEAN CARLO LEECK
RECORRENTE(S) : FERNANDO FRANCISCO
Defensor Dativo
: José Carlos Gonçalves Magro
RECORRIDO(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
__________________________________________________________________
RECURSO ELEITORAL Nº 342-28.2016.6.16.0153
PROCEDÊNCIA: PORTO VITÓRIA-PR (153ª ZONA ELEITORAL - UNIÃO DA VITÓRIA)
RELATOR: DR. PEDRO LUÍS SANSON CORAT
RECORRENTE(S) : MARISA DE FÁTIMA ILKIU DE SOUZA
Advogada
: Sandra Mara Marafon da Silva - OAB: 16613/PR
Advogada
: Manuela Rosa de Castilho - OAB: 20884/PR
Advogado
: Eduardo Marafon Silva - OAB: 69992/PR
RECORRIDO(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
__________________________________________________________________
SEGREDO DE JUSTIÇA
RECURSO ELEITORAL Nº 537-57.2016.6.16.0009
PROTOCOLO: 258.149/2016
RELATOR: DR. PEDRO LUÍS SANSON CORAT
RECORRENTE(S) : SIGILOSO
Advogado
: Raphael Marcondes Karan - OAB: 30375/PR
Advogada
: Sarah Slongo Fabris Karan - OAB: 77834/PR
RECORRENTE(S) : SIGILOSO
Advogado
: Flavia Ribeiro Nassar - OAB: 72481/PR
RECORRIDO(S) : SIGILOSO
Em Apenso: AÇÃO CAUTELAR Nº 304-60.2016.6.16.0009

Seção de Acórdãos
Acórdãos, Decisões e Resoluções

RELAÇÃO N.º 183/2017

PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO
SESSÃO 27/11/17
ACÓRDÃO Nº 53.667
RECURSO CRIMINAL Nº 15-56.2017.6.16.0086
PROCEDÊNCIA: CRUZEIRO DO OESTE – PR (86ª ZONA ELEITORAL)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO: MARCIO TADASHI MATSUMOTO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL - OAB: 18489/PR
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RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO
EMENTA – ELEIÇÕES 2016. AÇÃO PENAL. LEI 9.504/1997, ART. 39, § 5º, III. DERRAME DE “SANTINHOS”. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CE, ART. 358, III E CPP, ART. 395, III. RECURSO DESPROVIDO.
1.
O recebimento de ação penal está condicionado à apresentação, pelo acusador, de elementos mínimos, relativamente à autoria e
materialidade, que justifiquem a movimentação estatal.
2.
Não demonstrados indícios mínimos dos quais se possa apontar a autoria do crime, impõe-se a manutenção da decisão de não
recebimento da denúncia, diante da falta de justa causa para deflagrar a ação penal.
3.
Recurso desprovido.
Vistos, relatados e discutidos os autos, ACORDAM os Juízes do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, que integra esta decisão.
___________________________________
PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação da r. decisão, proferida pelo Exmo. Sr. Dr. Pedro Luis Sanson Corat, Relator dos autos abaixo discriminados:
PROPAGANDA PARTIDÁRIA Nº 68-04.2017.6.16.0000
PROCEDÊNCIA: CURITIBA - PR
REQUERENTE: DEMOCRATAS - DEM, (Comissão Provisória Estadual)
ADVOGADO: LEONARDO BENETON THIELE - OAB: 34675/PR
RELATOR: DR. PEDRO LUÍS SANSON CORAT
RELATÓRIO
Trata-se de revisão de ofício de decisão administrativa de fls. 29/33 por meio da qual foi concedido à Comissão Provisória Estadual do
Democratas - DEM o acesso gratuito à rádio e televisão no ano de 2018, considerando informação (fl. 40) acerca da publicação da Lei nº
13.487/17 que, por meio de seu art. 5º, revogou os arts. 45 a 49 da Lei dos Partidos Políticos e, por consequência, a possibilidade de exibição
de propaganda partidária gratuita a partir de 1º de janeiro de 2018.
Oportunizado o exercício do contraditório ao Partido Político (despacho de fl. 42), este quedou-se inerte (certidão de fl. 44).
Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer às fls. 45/48 sustentando que as decisões administrativas podem ser
revistas a qualquer tempo quando ilegais, requerendo a anulação da decisão de deferimento de veiculação de propaganda partidária gratuita
em razão da superveniência da Lei nº 13.487/17.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Passo a decidir, nos termos do artigo 30, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal Regional Eleitoral , considerando a possibilidade da
Administração de anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade (Súmula 473 do STF e art. 54, caput da Lei nº 9.784/99 ), bem
como diante do precedente desta Corte quanto à revogação de pedido de acesso gratuito ao rádio e televisão deferido antes do início da
vigência da Lei nº 13.487/17 (Propaganda Partidária nº 277-70.2017.6.16.0000, Rel. Pedro Luís Sanson Corat, julgado em 28/11/2017).
Inicialmente, observo que o tema da propaganda partidária é regulado pela Constituição Federal (§ 3º do art. 17) e pela Lei dos Partidos
Políticos.
Ocorre que, no seio da mais recente reforma eleitoral, em 04/10/2017 a EC nº 97/17 deu nova redação ao §3º do art. 17 da Constituição
Federal estabelecendo que:
“Art. (...) § 3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos
que alternativamente:
I - obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um
terço das unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou
II - tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação.”
Ou seja, o texto da Constituição passou a determinar que somente os partidos políticos que cumpram a cláusula de desempenho prevista no
art. 17, § 3º da Carta Magna poderão ter acesso gratuito ao rádio e à televisão, nos termos da lei.
Em princípio, o regramento sobre o dito acesso gratuito estava previsto no art. 49 da Lei dos Partidos Políticos, na seguinte forma:
“Art. 49. Os partidos com pelo menos um representante em qualquer das Casas do Congresso Nacional têm assegurados os seguintes direitos
relacionados à propaganda partidária:
I - a realização de um programa a cada semestre, em cadeia nacional, com duração de:
a) cinco minutos cada, para os partidos que tenham eleito até quatro Deputados Federais;
b) dez minutos cada, para os partidos que tenham eleito cinco ou mais Deputados Federais;
II - a utilização, por semestre, para inserções de trinta segundos ou um minuto, nas redes nacionais, e de igual tempo nas emissoras estaduais,
do tempo total de:
a) dez minutos, para os partidos que tenham eleito até nove Deputados Federais;
b) vinte minutos, para os partidos que tenham eleito dez ou mais deputados federais.
Parágrafo único. A critério do órgão partidário nacional, as inserções em redes nacionais referidas no inciso II do caput deste artigo poderão
veicular conteúdo regionalizado, comunicando-se previamente o Tribunal Superior Eleitoral”.
Contudo, dois dias depois, a Lei nº 13.487/17, que teve como um de seus principais objetivos a criação do Fundo Especial de Financiamento
de Campanhas (FEFC), entendeu por bem revogar os artigos 45 a 49 da Lei dos Partidos Políticos a partir de 1º de Janeiro de 2018, conforme
se lê em seu art. 5º:
“Ficam revogados, a partir do dia 1o de janeiro subsequente à publicação desta Lei, os arts. 45, 46, 47, 48 e 49 e o parágrafo único do art. 52
da Lei no 9.096, de 19 de setembro de 1995.”
Em princípio, a revogação do dispositivo legal que regula a permissão ao acesso gratuito ao rádio e à televisão impede novas concessões de
fruição desse específico direito, entretanto, é necessário maior zelo para analisar as situações nas quais o Poder Judiciário já concedeu aos
partidos políticos a fruição desse direito para o ano de 2018, marcadamente ante o contido no inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal:
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“Art. 5º. (...)
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;”
Inicialmente não se há debater a questão sob o prisma do ato jurídico perfeito, eis que esse instituto se refere aos atos praticados pelos
particulares e que obedeceram aos ditames legais existentes ao tempo da prática do ato.
Também não se há falar em direito adquirido porque o seu exercício está condicionado tanto à compensação tributária feita pela União às
redes de rádio e televisão quanto à inexistência de condenações da Justiça Eleitoral que restrinjam o direito, bem como necessita de chancela
do Poder Judiciário para seu exercício.
Por fim, entendo que a decisão judicial que concede o exercício de acesso gratuito ao rádio e à televisão deve ser entendido como jurisdição
voluntária e, portanto, protegida apenas pela “coisa julgada administrativa”, pois sujeita à revisão caso o partido político sofra sanção que
importe em restrição do seu acesso às redes de comunicação, bem como ante à inexistência de contraditório e, uma vez mais, porque o direito
tutelado carece de contraprestação da União consistente em regime de compensação tributária.
Sem a necessária compensação tributária – cuja verba será destinada para o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas (FEFC) – não
é possível o acesso gratuito às redes de rádio e televisão.
Destarte, entendo que a revogação do texto legal, marcadamente do regime de compensação tributária que tornava gratuito o acesso dos
partidos político às redes de rádio e televisão impede que o direito seja exercido e, diante da possibilidade de revisão da decisão ante a
inexistência de coisa julgada material, anulo a decisão de fls. 29/33, bem como todos os seus efeitos, em razão da revogação do art. 49 da Lei
dos Partidos Políticos a partir do dia 1º de Janeiro de 2018, conforme determinação expressa e unívoca do art. 5º da Lei nº 13.487/17.
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, com fulcro no art. 30, inciso III, do RITRE-PR, DECIDO de ofício pela anulação da decisão de fls. 29/33 e seus efeitos de
concessão de acesso gratuito ao rádio e televisão anteriormente deferido ao Diretório Estadual do Democratas - DEM para o ano de 2018.
Autorizo a Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento da presente decisão.
Publique-se e intime-se.
Curitiba, 05 de dezembro de 2017.
PEDRO LUÍS SANSON CORAT - Relator
_____________________________
Intimação da r. decisão, proferida pelo Exmo. Sr. Dr. Pedro Luis Sanson Corat, Relator dos autos abaixo discriminados:
PROPAGANDA PARTIDÁRIA Nº 21-30.2017.6.16.0000
PROCEDÊNCIA: CURITIBA - PR
REQUERENTE : PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS, (p/ Diego Alexsander Gonçalo Paula Garcia, Presidente do Diretório
Estadual)
ADVOGADO: ROGERIO BUENO ELIAS - OAB: 38927/PR
RELATOR: DR. PEDRO LUÍS SANSON CORAT
RELATÓRIO
Trata-se de revisão de ofício de decisão administrativa de fls. 83/87 por meio da qual foi concedido ao Diretório Estadual do Partido Humanista
da Solidariedade - PHS o acesso gratuito à rádio e televisão no ano de 2018, considerando informação (fl. 94) acerca da publicação da Lei nº
13.487/17 que, por meio de seu art. 5º, revogou os arts. 45 a 49 da Lei dos Partidos Políticos e, por consequência, a possibilidade de exibição
de propaganda partidária gratuita a partir de 1º de janeiro de 2018.
Oportunizado o exercício do contraditório ao Partido Político (despacho de fl. 96), este quedou-se inerte (certidão de fl. 98).
Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer às fls. 99/102 sustentando que as decisões administrativas podem ser
revistas a qualquer tempo quando ilegais, requerendo a anulação da decisão de deferimento de veiculação de propaganda partidária gratuita
em razão da superveniência da Lei nº 13.487/17.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Passo a decidir, nos termos do artigo 30, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal Regional Eleitoral , considerando a possibilidade da
Administração de anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade (Súmula 473 do STF e art. 54, caput da Lei nº 9.784/99 ), bem
como diante do precedente desta Corte quanto à revogação de pedido de acesso gratuito ao rádio e televisão deferido antes do início da
vigência da Lei nº 13.487/17 (Propaganda Partidária nº 277-70.2017.6.16.0000, Rel. Pedro Luís Sanson Corat, julgado em 28/11/2017).
Inicialmente, observo que o tema da propaganda partidária é regulado pela Constituição Federal (§ 3º do art. 17) e pela Lei dos Partidos
Políticos.
Ocorre que, no seio da mais recente reforma eleitoral, em 04/10/2017 a EC nº 97/17 deu nova redação ao §3º do art. 17 da Constituição
Federal estabelecendo que:
“Art. (...) § 3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos
que alternativamente:
I - obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um
terço das unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou
II - tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação.”
Ou seja, o texto da Constituição passou a determinar que somente os partidos políticos que cumpram a cláusula de desempenho prevista no
art. 17, § 3º da Carta Magna poderão ter acesso gratuito ao rádio e à televisão, nos termos da lei.
Em princípio, o regramento sobre o dito acesso gratuito estava previsto no art. 49 da Lei dos Partidos Políticos, na seguinte forma:
“Art. 49. Os partidos com pelo menos um representante em qualquer das Casas do Congresso Nacional têm assegurados os seguintes direitos
relacionados à propaganda partidária:
I - a realização de um programa a cada semestre, em cadeia nacional, com duração de:
a) cinco minutos cada, para os partidos que tenham eleito até quatro Deputados Federais;
b) dez minutos cada, para os partidos que tenham eleito cinco ou mais Deputados Federais;
II - a utilização, por semestre, para inserções de trinta segundos ou um minuto, nas redes nacionais, e de igual tempo nas emissoras estaduais,
do tempo total de:
a) dez minutos, para os partidos que tenham eleito até nove Deputados Federais;
b) vinte minutos, para os partidos que tenham eleito dez ou mais deputados federais.
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Parágrafo único. A critério do órgão partidário nacional, as inserções em redes nacionais referidas no inciso II do caput deste artigo poderão
veicular conteúdo regionalizado, comunicando-se previamente o Tribunal Superior Eleitoral”.
Contudo, dois dias depois, a Lei nº 13.487/17, que teve como um de seus principais objetivos a criação do Fundo Especial de Financiamento
de Campanhas (FEFC), entendeu por bem revogar os artigos 45 a 49 da Lei dos Partidos Políticos a partir de 1º de Janeiro de 2018, conforme
se lê em seu art. 5º:
“Ficam revogados, a partir do dia 1o de janeiro subsequente à publicação desta Lei, os arts. 45, 46, 47, 48 e 49 e o parágrafo único do art. 52
da Lei no 9.096, de 19 de setembro de 1995.”
Em princípio, a revogação do dispositivo legal que regula a permissão ao acesso gratuito ao rádio e à televisão impede novas concessões de
fruição desse específico direito, entretanto, é necessário maior zelo para analisar as situações nas quais o Poder Judiciário já concedeu aos
partidos políticos a fruição desse direito para o ano de 2018, marcadamente ante o contido no inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal:
“Art. 5º. (...)
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;”
Inicialmente não se há debater a questão sob o prisma do ato jurídico perfeito, eis que esse instituto se refere aos atos praticados pelos
particulares e que obedeceram aos ditames legais existentes ao tempo da prática do ato.
Também não se há falar em direito adquirido porque o seu exercício está condicionado tanto à compensação tributária feita pela União às
redes de rádio e televisão quanto à inexistência de condenações da Justiça Eleitoral que restrinjam o direito, bem como necessita de chancela
do Poder Judiciário para seu exercício.
Por fim, entendo que a decisão judicial que concede o exercício de acesso gratuito ao rádio e à televisão deve ser entendido como jurisdição
voluntária e, portanto, protegida apenas pela “coisa julgada administrativa”, pois sujeita à revisão caso o partido político sofra sanção que
importe em restrição do seu acesso às redes de comunicação, bem como ante à inexistência de contraditório e, uma vez mais, porque o direito
tutelado carece de contraprestação da União consistente em regime de compensação tributária.
Sem a necessária compensação tributária – cuja verba será destinada para o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas (FEFC) – não
é possível o acesso gratuito às redes de rádio e televisão.
Destarte, entendo que a revogação do texto legal, marcadamente do regime de compensação tributária que tornava gratuito o acesso dos
partidos político às redes de rádio e televisão impede que o direito seja exercido e, diante da possibilidade de revisão da decisão ante a
inexistência de coisa julgada material, anulo a decisão de fls. 83/87, bem como todos os seus efeitos, em razão da revogação do art. 49 da Lei
dos Partidos Políticos a partir do dia 1º de Janeiro de 2018, conforme determinação expressa e unívoca do art. 5º da Lei nº 13.487/17.
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, com fulcro no art. 30, inciso III, do RITRE-PR, DECIDO de ofício pela anulação da decisão de fls. 83/87 e seus efeitos de
concessão de acesso gratuito ao rádio e televisão anteriormente deferido ao Diretório Estadual do Partido Humanista da Solidariedade - PHS
para o ano de 2018.
Autorizo a Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento da presente decisão.
Publique-se e intime-se.
Curitiba, 05 de dezembro de 2017.
PEDRO LUÍS SANSON CORAT – Relator
_________________________________

Intimação da r. decisão, proferida pelo Exmo. Sr. Dr. Pedro Luis Sanson Corat, Relator dos autos abaixo discriminados:
PROPAGANDA PARTIDÁRIA Nº 7-46.2017.6.16.0000
PROCEDÊNCIA: CURITIBA - PR
REQUERENTE: SOLIDARIEDADE - SD, (Comissão Provisória Estadual)
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB: 35197/PR
ADVOGADA: ELIZA SCHIAVON - OAB: 44480/PR
RELATOR: DR. PEDRO LUÍS SANSON CORAT
RELATÓRIO
Trata-se de revisão de ofício de decisão administrativa de fls. 103/107 por meio da qual foi concedido à Comissão Provisória Estadual do
Solidariedade – SD o acesso gratuito à rádio e televisão no ano de 2018, considerando informação (fl. 114) acerca da publicação da Lei nº
13.487/17 que, por meio de seu art. 5º, revogou os arts. 45 a 49 da Lei dos Partidos Políticos e, por consequência, a possibilidade de exibição
de propaganda partidária gratuita a partir de 1º de janeiro de 2018.
Oportunizado o exercício do contraditório ao Partido Político, este sustentou que a decisão de concessão se tornou imutável diante do trânsito
em julgado, bem como que a alteração legislativa não revogou a permissão de veiculação de propaganda partidária, pois mantido o direito ao
acesso gratuito ao rádio e televisão no § 3º do art. 17 da Constituição Federal, desde que observados os requisitos fixados nos incisos I e II do
parágrafo mencionado. Ao final, requereu o acolhimento dos esclarecimentos com manutenção do direito anteriormente reconhecido (fls.
122/124).
Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer às fls. 126/129 sustentando que as decisões administrativas podem ser
revistas a qualquer tempo quando ilegais, requerendo a anulação da decisão de deferimento de veiculação de propaganda partidária gratuita
em razão da superveniência da Lei nº 13.487/17.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Passo a decidir, nos termos do artigo 30, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal Regional Eleitoral , considerando a possibilidade da
Administração de anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade (Súmula 473 do STF e art. 54, caput da Lei nº 9.784/99 ), bem
como diante do precedente desta Corte quanto à revogação de pedido de acesso gratuito ao rádio e televisão deferido antes do início da
vigência da Lei nº 13.487/17 (Propaganda Partidária nº 277-70.2017.6.16.0000, Rel. Pedro Luís Sanson Corat, julgado em 28/11/2017).
Inicialmente, observo que o tema da propaganda partidária é regulado pela Constituição Federal (§ 3º do art. 17) e pela Lei dos Partidos
Políticos.
Ocorre que, no seio da mais recente reforma eleitoral, em 04/10/2017 a EC nº 97/17 deu nova redação ao §3º do art. 17 da Constituição
Federal estabelecendo que:
“Art. (...) § 3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos
que alternativamente:
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I - obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um
terço das unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou
II - tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação.”
Ou seja, o texto da Constituição passou a determinar que somente os partidos políticos que cumpram a cláusula de desempenho prevista no
art. 17, § 3º da Carta Magna poderão ter acesso gratuito ao rádio e à televisão, nos termos da lei.
Em princípio, o regramento sobre o dito acesso gratuito estava previsto no art. 49 da Lei dos Partidos Políticos, na seguinte forma:
“Art. 49. Os partidos com pelo menos um representante em qualquer das Casas do Congresso Nacional têm assegurados os seguintes direitos
relacionados à propaganda partidária:
I - a realização de um programa a cada semestre, em cadeia nacional, com duração de:
a) cinco minutos cada, para os partidos que tenham eleito até quatro Deputados Federais;
b) dez minutos cada, para os partidos que tenham eleito cinco ou mais Deputados Federais;
II - a utilização, por semestre, para inserções de trinta segundos ou um minuto, nas redes nacionais, e de igual tempo nas emissoras estaduais,
do tempo total de:
a) dez minutos, para os partidos que tenham eleito até nove Deputados Federais;
b) vinte minutos, para os partidos que tenham eleito dez ou mais deputados federais.
Parágrafo único. A critério do órgão partidário nacional, as inserções em redes nacionais referidas no inciso II do caput deste artigo poderão
veicular conteúdo regionalizado, comunicando-se previamente o Tribunal Superior Eleitoral”.
Contudo, dois dias depois, a Lei nº 13.487/17, que teve como um de seus principais objetivos a criação do Fundo Especial de Financiamento
de Campanhas (FEFC), entendeu por bem revogar os artigos 45 a 49 da Lei dos Partidos Políticos a partir de 1º de Janeiro de 2018, conforme
se lê em seu art. 5º:
“Ficam revogados, a partir do dia 1o de janeiro subsequente à publicação desta Lei, os arts. 45, 46, 47, 48 e 49 e o parágrafo único do art. 52
da Lei no 9.096, de 19 de setembro de 1995.”
Em princípio, a revogação do dispositivo legal que regula a permissão ao acesso gratuito ao rádio e à televisão impede novas concessões de
fruição desse específico direito, entretanto, é necessário maior zelo para analisar as situações nas quais o Poder Judiciário já concedeu aos
partidos políticos a fruição desse direito para o ano de 2018, marcadamente ante o contido no inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal:
“Art. 5º. (...)
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;”
Inicialmente não se há debater a questão sob o prisma do ato jurídico perfeito, eis que esse instituto se refere aos atos praticados pelos
particulares e que obedeceram aos ditames legais existentes ao tempo da prática do ato.
Também não se há falar em direito adquirido porque o seu exercício está condicionado tanto à compensação tributária feita pela União às
redes de rádio e televisão quanto à inexistência de condenações da Justiça Eleitoral que restrinjam o direito, bem como necessita de chancela
do Poder Judiciário para seu exercício.
Por fim, entendo que a decisão judicial que concede o exercício de acesso gratuito ao rádio e à televisão deve ser entendido como jurisdição
voluntária e, portanto, protegida apenas pela “coisa julgada administrativa”, pois sujeita à revisão caso o partido político sofra sanção que
importe em restrição do seu acesso às redes de comunicação, bem como ante à inexistência de contraditório e, uma vez mais, porque o direito
tutelado carece de contraprestação da União consistente em regime de compensação tributária.
Sem a necessária compensação tributária – cuja verba será destinada para o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas (FEFC) – não
é possível o acesso gratuito às redes de rádio e televisão.
Destarte, entendo que a revogação do texto legal, marcadamente do regime de compensação tributária que tornava gratuito o acesso dos
partidos político às redes de rádio e televisão impede que o direito seja exercido e, diante da possibilidade de revisão da decisão ante a
inexistência de coisa julgada material, declaro nula a decisão de fls. 103/107, bem como todos os seus efeitos, em razão da revogação do art.
49 da Lei dos Partidos Políticos a partir do dia 1º de Janeiro de 2018, conforme determinação expressa e unívoca do art. 5º da Lei nº
13.487/17.
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, com fulcro no art. 30, inciso III, do RITRE-PR, DECIDO de ofício pela anulação da decisão de fls. 103/107 e seus efeitos de
concessão de acesso gratuito ao rádio e televisão anteriormente deferido à Comissão Provisória Estadual do Solidariedade - SD para o ano de
2018.
Autorizo a Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento da presente decisão.
Publique-se e intime-se.
Curitiba, 05 de dezembro de 2017.
PEDRO LUÍS SANSON CORAT - Relator
_________________________________

Intimação da r. decisão, proferida pelo Exmo. Sr. Dr. Nivaldo Brunoni, Relator dos autos abaixo discriminados:
RECURSO ELEITORAL Nº 786-70.2016.6.16.0150
PROCEDÊNCIA: LOBATO – PR (150ª ZONA ELEITORAL – SANTA FÉ)
RECORRENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB, (Comissão Provisória Municipal de Lobato/PR)
ADVOGADO: PAULO SÉRGIO BRAGA - OAB: 41734/PR
RECORRIDO: TÂNIA MARTINS COSTA
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO GOMES JUNIOR
ADVOGADO: EDUARDO ALVES MADEIRA - OAB: 221179/SP
ADVOGADO: FERNANDO COLNAGO - OAB: 271731/SP
ADVOGADO: FAGNER GONGORA FERREIRA - OAB: 64929/PR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONÇALVES - OAB: 21989/PR
ADVOGADA: CECÍLIA MARIA VACCARO BRAMBILLA - OAB: 44467/PR
RELATOR: DR. NIVALDO BRUNONI
DECISÃO
Trata-se de recurso interposto pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB (Comissão Provisória Municipal de Lobato/PR) contra a
sentença do Juízo da 150ª Zona Eleitoral – Santa Fé, que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta.

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 IX - Número 224

Curitiba, quinta-feira, 7 de dezembro de 2017

Página 16

Em suas razões (fls. 169/202), o recorrente defende a necessidade de reforma da sentença, sustentando que há, nos autos, provas suficientes
para a condenação dos recorridos e afastar a condenação por litigância de má-fé lhe imposta.
Requereu, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso interposto para reformar a sentença, afim de que seja julgada procedente a
demanda e afastada a condenação por litigância de má-fé.
Os recorridos apresentaram contrarrazões às fls. 206/213, pugnando pelo não conhecimento do recurso eleitoral interposto e, caso não seja o
entendimento, o desprovimento do recurso eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer às fls. 217/221, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral
interposto.
À fl. 227, a 150ª Zona Eleitoral certificou que no dia 08/09/2017 houve expediente normal na repartição pública.
Devidamente intimado para se manifestar, o partido recorrente quedou-se inerte (fls. 228/229).
É o relatório.
Passo a decidir, o que faço com fulcro no disposto no artigo 30, I, do Regimento Interno deste Tribunal Regional Eleitoral.
O recurso interposto não merece conhecimento, pois flagrantemente intempestivo.
A sentença recorrida foi proferida em 30/08/2017 e publicada em Diário da Justiça Eletrônico em 04/09/2017 (fl. 165). O presente recurso foi
interposto em 11/09/2017 (fl. 169).
Tratando-se de recurso eleitoral em Ação de Investigação Judicial Eleitoral o prazo de interposição é de 03 (três) dias corridos, nos termos dos
artigos 41-A, § 4º, da Lei nº. 9.504/97 e 258 do Código Eleitoral.
Assim, no caso em apreço, o prazo recursal teve início no dia 05/09/2017 e, considerando que 07/09/2017 foi feriado, findou-se em 08/09/2017,
mostrando-se, portanto, intempestivo o recurso apresentado tão somente em 11/09/2017.
Anoto, por fim, que a disposição do artigo 219 do Código de Processo Civil de 2015, que determina que somente os dias úteis são computados
na contagem dos prazos, não se aplica aos feitos que tramitam nesta Justiça Especializada, o que demonstra uma vez mais a intempestividade
do recurso apresentado.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 30, I, do RITRE, não conheço o recurso interposto, pois manifestamente intempestivo.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Curitiba, 04 de Dezembro de 2017.
NIVALDO BRUNONI – RELATOR

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ESTRATÉGIA E GESTÃO
(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

PRESTAÇÃO CONTAS 139-88.2017.6.16.0005
Autos: 139-88.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Jussara Severino Abud Duarte
Município: Paranaguá
Advogada: – Celso Araújo Marques OAB/PR n. 7220
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017 –
005ª ZE, INTIMO o candidato e prestador de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PROCEDIMENTO TÉCNICO
CONCLUSIVO DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA, abaixo descritos, para, querendo, e no prazo de 03 (três) dias,
apresentar esclarecimentos e juntar documentos.
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015. Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das
informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao saneamento de falhas, restaram caracterizadas as seguintes inconsistências:
1 - Os recursos próprios aplicados em campanha superam o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura, revelando
indícios de utilização de recursos de origem não identificada (art. 3º, I, e art. 14, I, da Resolução TSE nº 23.463/2015):
CARGO
PATRIMÔNIO DECLARADO RECURSOS PRÓPRIOS NA DIFERENÇA (R$)
NO CAND (R$)
PC (R$)
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2 - Não foi apresentado comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha.
Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista pela sua aprovação com
ressalvas.
É o Parecer. À consideração superior.
Paranaguá, 04 de dezembro de 2017.
Suzana Justus de Brito
Analista Judiciário

PRESTAÇÃO DE CONTAS 132-96.2017.6.16.0005
Autos: 132-96.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Geziel Xavier
Município: Paranaguá
Advogada: – Celso Araújo Marques OAB/PR n. 7220
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017 –
005ª ZE, INTIMO o candidato e prestador de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PROCEDIMENTO TÉCNICO
CONCLUSIVO DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA, abaixo descritos, para, querendo, e no prazo de 03 (três) dias,
apresentar esclarecimentos e juntar documentos.
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao
saneamento de falhas, restou caracterizada a seguinte inconsistência:
- Os recursos próprios aplicados em campanha superam o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura, revelando
indícios de utilização de recursos de origem não identificada (art. 3º, I, e art. 14, I, da Resolução TSE nº 23.463/2015):
CARGO
PATRIMÔNIO DECLARADO RECURSOS PRÓPRIOS NA DIFERENÇA (R$)
NO CAND (R$)
PC (R$)
Vereador
0,00
956,00
956,00
Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista pela sua aprovação com
ressalvas.
É o Parecer. À consideração superior.
Paranaguá, 04 de dezembro de 2017.
Suzana Justus de Brito
Analista Judiciário

PRESTAÇÃO DE CONTAS 138-06.2017.6.16.0005
Autos: 138-06.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Ivete Santos dos Campos
Município: Paranaguá
Advogada: – Celso Araújo Marques OAB/PR n. 7220
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017 –
005ª ZE, INTIMO o candidato e prestador de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PROCEDIMENTO TÉCNICO
CONCLUSIVO DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA, abaixo descritos, para, querendo, e no prazo de 03 (três) dias,
apresentar esclarecimentos e juntar documentos.
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao
saneamento de falhas, restou caracterizada a seguinte inconsistência:
- Os recursos próprios aplicados em campanha superam o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura, revelando
indícios de utilização de recursos de origem não identificada (art. 3º, I, e art. 14, I, da Resolução TSE nº 23.463/2015):
CARGO
PATRIMÔNIO DECLARADO RECURSOS PRÓPRIOS NA DIFERENÇA (R$)
NO CAND (R$)
PC (R$)
Vereador
0,00
660,00
660,00
Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista pela sua aprovação com
ressalvas.
É o Parecer. À consideração superior.
Paranaguá, 04 de dezembro de 2017.
Suzana Justus de Brito
Analista Judiciário
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PRESTAÇÃO DE CONTAS 133-81.2017.6.16.0005
Autos: 133-81.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Wagner Martins Modesto
Município: Paranaguá
Advogada: – Celso Araújo Marques OAB/PR n. 7220
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017 –
005ª ZE, INTIMO o candidato e prestador de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PROCEDIMENTO TÉCNICO
CONCLUSIVO DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA, abaixo descritos, para, querendo, e no prazo de 03 (três) dias,
apresentar esclarecimentos e juntar documentos.
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao
saneamento de falhas, restou caracterizada a seguinte inconsistência:
- Foram detectadas receitas sem a identificação do CPF/CNPJ nos extratos eletrônicos, impossibilitando a aferição da identidade dos doadores
declarados nas contas e o cruzamento de informações com o sistema financeiro nacional, obstando a aferição da exata origem do recurso
recebido, podendo caracterizar o recurso como de origem não identificada (arts. 18, I, 11, § 3º e 26, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.463/2015):
DATA
HISTÓRICO
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 398 - 3000054615
06/09/2016
DP DINH AG
20/09/2016
DP DINH AG

OPERAÇÃO

VALOR (R$)

205 - LANÇAMENTO AVISADO
205 - LANÇAMENTO AVISADO

100,00
200,00

Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista pela sua aprovação com
ressalvas.
É o Parecer. À consideração superior.
Paranaguá, 04 de dezembro de 2017.
Suzana Justus de Brito
Analista Judiciário

PRESTAÇÃO DE CONTAS 140-73.2017.6.16.0005
Autos: 140-73.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Ana Paula Meinhart Barbosa
Município: Paranaguá
Advogada: – Celso Araújo Marques OAB/PR n. 7220
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017 –
005ª ZE, INTIMO o candidato e prestador de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PROCEDIMENTO TÉCNICO
CONCLUSIVO DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA, abaixo descritos, para, querendo, e no prazo de 03 (três) dias,
apresentar esclarecimentos e juntar documentos.
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao
saneamento de falhas, restou caracterizada a seguinte inconsistência:
- Os recursos próprios aplicados em campanha superam o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura, revelando
indícios de utilização de recursos de origem não identificada (art. 3º, I, e art. 14, I, da Resolução TSE nº 23.463/2015):
CARGO
PATRIMÔNIO DECLARADO RECURSOS PRÓPRIOS NA DIFERENÇA (R$)
NO CAND (R$)
PC (R$)
Vereador
0,00
660,00
660,00
Considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista pela aprovação com ressalvas
das contas.
É o Parecer. À consideração superior.
Paranaguá, 04 de dezembro de 2017.
Suzana Justus de Brito
Analista Judiciário

PRESTAÇÃO DE CONTAS 71-41.2017.6.16.0005
Autos: 71-41.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Elen Camila Carvalho Torres
Município: Paranaguá
Advogada: – Elisangela Soares OAB/PR n. 38.437
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017 –
005ª ZE, INTIMO o candidato e prestador de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PROCEDIMENTO TÉCNICO
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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CONCLUSIVO DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA, abaixo descritos, para, querendo, e no prazo de 03 (três) dias,
apresentar esclarecimentos e juntar documentos.
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao
saneamento de falhas, restaram caracterizadas as seguintes inconsistências:
- Os extratos bancários não foram apresentados na forma exigida pelo art. 48, II, a, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista pela sua desaprovação.
É o Parecer. À consideração superior.
Paranaguá, 26 de Novembro de 2017.
Suzana Justus de Brito
Analista Judiciário

PRESTAÇÃO DE CONTAS 72-26.2017.6.16.0005
Autos: 72-26.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Gisele da Silva Costa
Município: Paranaguá
Advogada: – Elisangela Soares OAB/PR n. 38.437
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017 –
005ª ZE, INTIMO o candidato e prestador de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PROCEDIMENTO TÉCNICO
CONCLUSIVO DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA, abaixo descritos, para, querendo, e no prazo de 03 (três) dias,
apresentar esclarecimentos e juntar documentos.
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao
saneamento de falhas, restaram caracterizadas as seguintes inconsistências:
1 - Os recursos próprios aplicados em campanha superam o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura, revelando
indícios de utilização de recursos de origem não identificada (art. 3º, I, e art. 14, I, da Resolução TSE nº 23.463/2015):
CARGO
PATRIMÔNIO DECLARADO RECURSOS PRÓPRIOS NA DIFERENÇA (R$)
NO CAND (R$)
PC (R$)
Vereador
0,00
1.000,00
1.000,00
2 - Os extratos bancários não foram apresentados na forma exigida pelo art. 48, II, a, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista pela sua desaprovação.
É o Parecer. À consideração superior.
Paranaguá, 27 de Novembro de 2017.
Suzana Justus de Brito
Analista Judiciário

PRESTAÇÃO DE CONTAS 73-11.2017.6.16.0005
Autos: 73-11.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Raquel Malaquias Cunha Rocha
Município: Paranaguá
Advogada: – Elisangela Soares OAB/PR n. 38.437
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017 –
005ª ZE, INTIMO o candidato e prestador de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PROCEDIMENTO TÉCNICO
CONCLUSIVO DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA, abaixo descritos, para, querendo, e no prazo de 03 (três) dias,
apresentar esclarecimentos e juntar documentos.
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao
saneamento de falhas, restaram caracterizadas as seguintes inconsistências:
-Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 59 da Resolução TSE nº
23.463/2015): extrato bancário do período eleitoral.
- Foram identificadas inconsistências no confronto entre as doações diretas recebidas e as informações prestadas pelos doadores por meio do
SPCE Cadastro, revelando indícios de omissão parcial de receita ou de gasto eleitoral [avalie se a divergência é de ausência da doação na
prestação de contas em exame (indício de omissão de receita) ou ausência da doação na prestação de contas do beneficiário (indício de
omissão de gasto eleitoral)], infringindo o disposto no art. 48, I, c OU g, da Resolução TSE n. 23.463/2015:
DADOS CONSTANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM EXAME (BENEFICIÁRIO)
SE
DOADOR
Nº RECIBO
DATA
FONT
ESPÉCIE
VALOR (R$)
Q
E
2
PR-PARANAGUÁ - 43 - ELEIÇÕES 402581377453P
14/10/2016
OR
Estimado
230,00
2016 MARCELO ELIAS ROQUE R000007E
PREFEITO
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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PR-PARANAGUÁ - 43 - ELEIÇÕES
2016 MARCELO ELIAS ROQUE
PREFEITO

402581377453P
R000004E

11/10/2016

FP
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Estimado

DADOS CONSTANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E/OU INFORMAÇÕES DE DOADOR
SE
DOADOR
Nº RECIBO
DATA
FONT
ESPÉCIE
Q
E
2
MARCELO ELIAS ROQUE
402581377453P
14/10/2016
-Estimado
R000007E
3
MARCELO ELIAS ROQUE
402581377453P
11/10/2016
-Estimado
R000004E

191,87

VALOR (R$)
140,00
81,25

Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista pela sua desaprovação.
É o Parecer. À consideração superior.
Paranaguá, 26 de Novembro de 2017.
Suzana Justus de Brito
Analista Judiciário

PRESTAÇÃO DE CONTAS 78-33.2017.6.16.0005
Autos: 78-33.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Jorge Alves Leandro
Município: Paranaguá
Advogada: Tatiana Del Carmen Rivera OAB/PR n. 66.695
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017 –
005ª ZE, INTIMO o candidato e prestador de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PROCEDIMENTO TÉCNICO
CONCLUSIVO DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA, abaixo descritos, para, querendo, e no prazo de 03 (três) dias,
apresentar esclarecimentos e juntar documentos.
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao
saneamento de falhas, restou caracterizada a seguinte inconsistência:
- Há divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos, conforme
abaixo, o que pode caracterizar omissão de movimentação financeira:
DADOS CONSTANTES DO(S) EXTRATO(S) E NÃO DECLARADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
LANÇAMENTO
CONTRAPARTE
DAT
HISTÓR
Nº
OPERA
VALOR
TIPO
CPF
/ NOME
BAN AGÊNCI CONTA
NOME
A
ICO
DOCUM
ÇÃO
R$
CNPJ
CO
A
IDENTIF
ENTO
ICADO
NO
DOC
Banco: 104 - Agência: 3293 - Conta: 3000024810
RETIRA
0
SAQUE
359,90
D
478.784. JORGE
29/0
DA
ELETR
959-04
ALVES
9/20
ÔNICO
LEAND
16
RO
Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista pela sua aprovação com
ressalvas.
É o Parecer. À consideração superior.
Paranaguá, 24 de Novembro de 2017.
Suzana Justus de Brito
Analista Judiciário

PRESTAÇÃO DE CONTAS 74-93.2017.6.16.0005
Autos: 74-93.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Ezequias Ferreira Rederd
Município: Paranaguá
Advogada: Tatiana Del Carmen Rivera OAB/PR n. 66.695
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017 –
005ª ZE, INTIMO o candidato e prestador de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PROCEDIMENTO TÉCNICO
CONCLUSIVO DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA, abaixo descritos, para, querendo, e no prazo de 03 (três) dias,
apresentar esclarecimentos e juntar documentos.
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015.
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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Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao
saneamento de falhas, restaram caracterizadas as seguintes inconsistências:
- Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 59 da Resolução TSE nº
23.463/2015): ausência de comprovação de transferência das sobras de campanha eleitoral ao órgão partidário.
- O valor das sobras financeiras de campanha registrado na prestação de contas não confere com o valor da guia de depósito e a identificação
do código do banco e agência relativos à conta bancária de destino da sobra financeira, não havendo comprovação do seu recolhimento à
respectiva direção partidária, de acordo com a natureza dos recursos (art. 46, §§ 1º a 4º, da Resolução TSE nº 23.463/2015).
FONTE DO RECURSO
VALOR (R$)
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
Outros Recursos
5,95
104
3293
300002505
Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista pela sua aprovação com
ressalvas.
É o Parecer. À consideração superior.
Paranaguá, 24 de Novembro de 2017.
Suzana Justus de Brito
Analista Judiciário

PRESTAÇÃO DE CONTAS 77-48.2017.6.16.0005
Autos: 77-48.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Jandir Barbosa Martins
Município: Paranaguá
Advogada: Tsutomo Furusawa OAB/PR n. 006.188
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017 –
005ª ZE, INTIMO o candidato e prestador de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PROCEDIMENTO TÉCNICO
CONCLUSIVO DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA, abaixo descritos, para, querendo, e no prazo de 03 (três) dias,
apresentar esclarecimentos e juntar documentos.
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao
saneamento de falhas, restaram caracterizadas as seguintes inconsistências:
- Foram detectadas divergências entre os dados dos doadores constantes da prestação de contas e as informações constantes da base de
dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, evidenciando indícios de omissão quanto à identificação dos verdadeiros doadores da
campanha eleitoral, não sendo possível confirmar a origem do recurso aplicado em campanha eleitoral, nos termos do art. 26, § 1º, da
Resolução TSE n. 23.463/2015, propondo-se a conversão das contas simplificadas para o rito ordinário:
DATA
CPF/CNPJ
DOADOR CONSTANTE DA DOADOR CONSTANTE DA VALOR (R$)¹
%²
PRESTAÇÃO DE CONTAS
BASE DE DADOS DA RFB
18/08/2016
480.210.839-72
TSUTOMO FURUSAWA
JULIO
CESAR
AKIRA 250,00
17,24
FURUSAWA
¹ Valor total das doações recebidas
² Representatividade das doações em relação ao valor total
Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista pela sua aprovação com
ressalvas.
É o Parecer. À consideração superior.
Paranaguá, 24 de Novembro de 2017.
Suzana Justus de Brito
Analista Judiciário

PRESTAÇÃO DE CONTAS 76-63.2017.6.16.0005
Autos: 76-63.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Edson Augusto da Silva Junior
Município: Paranaguá
Advogada: Tatiana Del Carmen Rivera OAB/PR n. 66.695
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017 –
005ª ZE, INTIMO o candidato e prestador de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PROCEDIMENTO TÉCNICO
CONCLUSIVO DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA, abaixo descritos, para, querendo, e no prazo de 03 (três) dias,
apresentar esclarecimentos e juntar documentos.
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao
saneamento de falhas, restou caracterizada a seguinte inconsistência:
Os recursos próprios aplicados em campanha superam o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura, revelando
indícios de utilização de recursos de origem não identificada (art. 3º, I, e art. 14, I, da Resolução TSE nº 23.463/2015):
CARGO
PATRIMÔNIO DECLARADO RECURSOS PRÓPRIOS NA DIFERENÇA (R$)
NO CAND (R$)
PC (R$)
Vereador
0,00
300,00
300,00
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista, pela sua aprovação
com ressalvas.
É o Parecer. À consideração superior.
Paranaguá, 24 de Novembro de 2017.
Suzana Justus de Brito
Analista Judiciário

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 251-57.2017.6.16.0005
Candidato(a): MILTON ADAIR LINDNER
ADVOGADO: TATIANA DEL CARMEN RIVERA OAB/PR nº 66.695
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017005ZE, INTIMO o(a) candidato(a) e prestador(a) de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PARECER TÉCNICO
CONCLUSIVO, abaixo descritos, para, querendo e no prazo de três dias, apresentar esclarecimentos e juntar documentos que se refiram
especificamente à irregularidade apontada. (Art.66 - Resolução TSE nº 23463/15):
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao
saneamento de falhas, restaram caracterizadas as seguintes inconsistências:
1 - Os recursos próprios aplicados em campanha superam o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura, revelando
indícios de utilização de recursos de origem não identificada (art. 3º, I, e art. 14, I, da Resolução TSE nº 23.463/2015):
CARGO

PATRIMÔNIO DECLARADO
NO CAND (R$)
0,00

Vereador

RECURSOS PRÓPRIOS NA
PC (R$)
790,00

DIFERENÇA (R$)
790,00

2 - Não houve comprovação do recolhimento à respectiva direção partidária do valor das sobras financeiras de campanha, registradas na
prestação de contas.
3 - Há divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos, conforme
abaixo, o que pode caracterizar omissão de movimentação financeira:
DADOS CONSTANTES DO(S) EXTRATO(S) E NÃO DECLARADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
LANÇAMENTO
CONTRAPARTE
DAT
HISTÓR
Nº
OPERA
VALOR
TIPO
CPF
/ NOME
BAN AGÊNCI
A
ICO
DOCUM
ÇÃO
R$
CNPJ
CO
A
ENTO

CONTA

Banco: 001 - Agência: 259 - Conta: 00000000000000752134
0000000 CHEQU
200,00
D
CHEQU
0085000 ES
E
14/1
4
COMPE
0/20
NSADO
16

18/1
0/20
16

CHEQU
E
COMPE
NSADO

0000000
0085000
5

CHEQU
ES

5,00

D

20.330.1
39/000100

01.306.6
37/000173

AVIARI
O GALO
VEIO
LTDA
ME
COM
REG
PARTID
O
SOCIAL
LIBERA
L

341

3786

0000000
0078699
502009

104

1565

0000000
0003000
004987

DESPESAS DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E AUSENTES NO EXTRATO
DATA
CONTA
Nº
ESPÉCIE
FONTE DE VALOR
PAGAMENT
DOCUMEN
RECURSO
ORIGEM
PAGAMENT
O
TO
O
01/10/2016
Publicidade
8500037
Cheque
Outros
200,00
por
Recursos
materiais
impressos

CPF / CNPJ
FORNECED
OR
05.047.433/
0001-16

NOME
IDENTIF
ICADO
NO
DOC

NOME
FORNECEDOR
ANDREA LUCIANE
BARRETO & CIA
LTDA

Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista pela sua desaprovação.
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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É o Parecer. À consideração superior.
Paranaguá, 01 de dezembro de 2017.

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 248-05.2017.6.16.0005
Candidato(a): LEANDRO MICHEL IUNKLAUS
ADVOGADO: TATIANA DEL CARMEN RIVERA OAB/PR nº 66.695
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017005ZE, INTIMO o(a) candidato(a) e prestador(a) de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PARECER TÉCNICO
CONCLUSIVO, abaixo descritos, para, querendo e no prazo de três dias, apresentar esclarecimentos e juntar documentos que se refiram
especificamente à irregularidade apontada. (Art.66 - Resolução TSE nº 23463/15):
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao
saneamento de falhas, restou caracterizada a seguinte inconsistência:
- Não houve comprovação do recolhimento à respectiva direção partidária do valor das sobras financeiras de campanha.
Considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista pela sua aprovação com
ressalvas.
É o Parecer. À consideração superior.
Paranaguá, 01 de dezembro de 2017.

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 247-20.2017.6.16.0005
Candidato(a): SANSÃO MARIANO DA SILVA
ADVOGADO: TATIANA DEL CARMEN RIVERA OAB/PR nº 66.695
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017005ZE, INTIMO o(a) candidato(a) e prestador(a) de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PARECER TÉCNICO
CONCLUSIVO, abaixo descritos, para, querendo e no prazo de três dias, apresentar esclarecimentos e juntar documentos que se refiram
especificamente à irregularidade apontada. (Art.66 - Resolução TSE nº 23463/15):
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao
saneamento de falhas, restou caracterizada a seguinte inconsistência:
- Não foi apresentado extrato da conta bancária aberta em nome do candidato, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em
sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha.
Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista pela sua desaprovação.
É o Parecer. À consideração superior.
Paranaguá, 01 de dezembro de 2017.

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 245-50.2017.6.16.0005
Candidato(a): EDIVALCI DE LIMA CAETANO
ADVOGADO: TATIANA DEL CARMEN RIVERA OAB/PR nº 66.695
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017005ZE, INTIMO o(a) candidato(a) e prestador(a) de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PARECER TÉCNICO
CONCLUSIVO, abaixo descritos, para, querendo e no prazo de três dias, apresentar esclarecimentos e juntar documentos que se refiram
especificamente à irregularidade apontada. (Art.66 - Resolução TSE nº 23463/15):
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

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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Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao
saneamento de falhas, restou caracterizada a seguinte inconsistência:
- Os recursos próprios aplicados em campanha superam o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura, revelando
indícios de utilização de recursos de origem não identificada (art. 3º, I, e art. 14, I, da Resolução TSE nº 23.463/2015):
CARGO
Vereador

PATRIMÔNIO DECLARADO
NO CAND (R$)
0,00

RECURSOS PRÓPRIOS NA
PC (R$)
510,00

DIFERENÇA (R$)
510,00

Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista pela sua aprovação com
ressalvas.
É o Parecer. À consideração superior.
Paranaguá, 01 de dezembro de 2017.

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 244-65.2017.6.16.0005
Candidato(a): FLAVIA MARTINEZ MONIZ DE ARAGÃO
ADVOGADO: TATIANA DEL CARMEN RIVERA OAB/PR nº 66.695
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017005ZE, INTIMO o(a) candidato(a) e prestador(a) de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PARECER TÉCNICO
CONCLUSIVO, abaixo descritos, para, querendo e no prazo de três dias, apresentar esclarecimentos e juntar documentos que se refiram
especificamente à irregularidade apontada. (Art.66 - Resolução TSE nº 23463/15):
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao
saneamento de falhas, restou caracterizada a seguinte inconsistência:
- Não foi apresentado extrato da conta bancária aberta em nome do candidato, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em
sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha.
Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista pela sua desaprovação.
É o Parecer. À consideração superior.
Paranaguá, 01 de dezembro de 2017.

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 243-80.2017.6.16.0005
Candidato(a): VERENICE CRISTO DO ROSÁRIO
ADVOGADO: TATIANA DEL CARMEN RIVERA OAB/PR nº 66.695
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017005ZE, INTIMO o(a) candidato(a) e prestador(a) de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PARECER TÉCNICO
CONCLUSIVO, abaixo descritos, para, querendo e no prazo de três dias, apresentar esclarecimentos e juntar documentos que se refiram
especificamente à irregularidade apontada. (Art.66 - Resolução TSE nº 23463/15):
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao
saneamento de falhas, restou caracterizada a seguinte inconsistência:
- Não foi apresentado extrato da conta bancária aberta em nome do candidato, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em
sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha.
Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista pela sua desaprovação.
É o Parecer. À consideração superior.
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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Paranaguá, 01 de dezembro de 2017.

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 190-02.2017.6.16.0005
Candidato(a): KLARISSA SCREMIM FIGUEIREDO
ADVOGADO: TATIANA DEL CARMEN RIVERA OAB/PR nº 66.695
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017005ZE, INTIMO o(a) candidato(a) e prestador(a) de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PARECER TÉCNICO
CONCLUSIVO, abaixo descritos, para, querendo e no prazo de três dias, apresentar esclarecimentos e juntar documentos que se refiram
especificamente à irregularidade apontada. (Art.66 - Resolução TSE nº 23463/15):
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao
saneamento de falhas, restou caracterizada a seguinte inconsistência:
- Há divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos, conforme
abaixo, o que pode caracterizar omissão de movimentação financeira:
DADOS CONSTANTES DO(S) EXTRATO(S) E NÃO DECLARADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
LANÇAMENTO
CONTRAPARTE
DAT
HISTÓR
Nº
OPERA
VALOR
TIPO
CPF
/ NOME
BAN AGÊNCI
A
ICO
DOCUM
ÇÃO
R$
CNPJ
CO
A
ENTO

Banco: 237 - Agência: 6634 - Conta: 55700
300,00
DEP
1026634 DEPÓSI
IDENTIF
TOS
01/0
IC
ESPECI
9/20
DINHEI
AIS
16
RO
DEP
1036634 DEPÓSI
69,67
27/1
IDENTIF
TOS
0/20
IC
ESPECI
16
DINHEI
AIS
RO

C

999.999.
999-99

C

4214868
994

CONTA

NOME
IDENTIF
ICADO
NO
DOC

Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista pela sua aprovação com
ressalvas.
É o Parecer. À consideração superior.
Paranaguá, 01 de dezembro de 2017.

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 168-41.2017.6.16.0005
Candidato(a): WILIAN ROBERTO MARINHOS
ADVOGADO: TSUTOMO FURUSAWA OAB/PR nº 6.188
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017005ZE, INTIMO o(a) candidato(a) e prestador(a) de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PARECER TÉCNICO
CONCLUSIVO, abaixo descritos, para, querendo e no prazo de três dias, apresentar esclarecimentos e juntar documentos que se refiram
especificamente à irregularidade apontada. (Art.66 - Resolução TSE nº 23463/15):
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao
saneamento de falhas, restou caracterizada a seguinte inconsistência:
- Extrato da prestação de contas sem a assinatura do profissional de contabilidade.
Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista pela sua aprovação com
ressalvas.

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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É o Parecer. À consideração superior.
Paranaguá, 30 de Novembro de 2017.

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 179-70.2017.6.16.0005
Candidato(a): TEREZINHA DA APARECIDA OLIVEIRA
ADVOGADO: TSUTOMO FURUSAWA OAB/PR nº 6.188
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017005ZE, INTIMO o(a) candidato(a) e prestador(a) de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PARECER TÉCNICO
CONCLUSIVO, abaixo descritos, para, querendo e no prazo de três dias, apresentar esclarecimentos e juntar documentos que se refiram
especificamente à irregularidade apontada. (Art.66 - Resolução TSE nº 23463/15):
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao
saneamento de falhas, restou caracterizada a seguinte inconsistência:
- Extrato da prestação de contas sem a assinatura do profissional de contabilidade.
Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista pela sua aprovação com
ressalvas.
É o Parecer. À consideração superior.
Paranaguá, 30 de Novembro de 2017.

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 178-55.2017.6.16.0005
Candidato(a): VALDEREZ BRITES TEIXEIRA
ADVOGADO: HEITOR DE SOUZA FERREIRA OAB/PR nº 77.421
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017005ZE, INTIMO o(a) candidato(a) e prestador(a) de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PARECER TÉCNICO
CONCLUSIVO, abaixo descritos, para, querendo e no prazo de três dias, apresentar esclarecimentos e juntar documentos que se refiram
especificamente à irregularidade apontada. (Art.66 - Resolução TSE nº 23463/15):
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015.

Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao
saneamento de falhas, restaram caracterizadas as seguintes inconsistências:

- Foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da
base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização, informações voluntárias de campanha e confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 48, I, g, da Resolução TSE n.
23.463/2015:

DADOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(CONFRONTO COM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE GASTOS ELEITORAIS)
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
Nº DA NOTA FISCAL
02/09/2016
24.413.102/0001-05
LEANDRO LENARTOVICZ 54
ALVES - ME
19/09/2016
81.713.836/0001-35
GRAFICA EXPRESS LTDA - 4138
ME
¹ Valor total das despesas registradas
² Representatividade das despesas em relação ao valor total

VALOR (R$)¹
492,50

%²
79,32

99,00

15,94

Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista pela sua aprovação com
ressalvas.
É o Parecer. À consideração superior.
Paranaguá, 30 de novembro de 2017.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 170-11.2017.6.16.0005
Candidato(a): FELISBERTO LOPES DA SILVA
ADVOGADO: HEITOR DE SOUZA FERREIRA OAB/PR nº 77.421
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017005ZE, INTIMO o(a) candidato(a) e prestador(a) de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PARECER TÉCNICO
CONCLUSIVO, abaixo descritos, para, querendo e no prazo de três dias, apresentar esclarecimentos e juntar documentos que se refiram
especificamente à irregularidade apontada. (Art.66 - Resolução TSE nº 23463/15):
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015.

Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao
saneamento de falhas, restaram caracterizadas as seguintes inconsistências:

- Não foi apresentado a seguinte peça obrigatória que deve integrar a prestação de contas (art. 59 da Resolução TSE nº 23.463/2015): extrato
da conta bancária aberta em nome do candidato, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha.

- Foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da
base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização, informações voluntárias de campanha e confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 48, I, g, da Resolução TSE n.
23.463/2015:

DADOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(CONFRONTO COM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE GASTOS ELEITORAIS)
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
Nº DA NOTA FISCAL
12/09/2016
97.426.423/0001-00
ELENICE LENARTOVICZ E 1804
CIA LTDA - ME
¹ Valor total das despesas registradas
² Representatividade das despesas em relação ao valor total

VALOR (R$)¹
160,00

%²

Considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista pela sua desaprovação.
É o Parecer. À consideração superior.
Paranaguá, 30 de novembro de 2017.

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 169-26.2017.6.16.0005
Candidato(a): FABIANO MENDES DE FREITAS
ADVOGADO: HEITOR DE SOUZA FERREIRA OAB/PR nº 77.421
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017005ZE, INTIMO o(a) candidato(a) e prestador(a) de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PARECER TÉCNICO
CONCLUSIVO, abaixo descritos, para, querendo e no prazo de três dias, apresentar esclarecimentos e juntar documentos que se refiram
especificamente à irregularidade apontada. (Art.66 - Resolução TSE nº 23463/15):
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao
saneamento de falhas, restou caracterizada a seguinte inconsistência:
- Foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da
base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização, informações voluntárias de campanha e confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 48, I, g, da Resolução TSE n.
23.463/2015:
DADOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(CONFRONTO COM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE GASTOS ELEITORAIS)
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
Nº DA NOTA FISCAL

VALOR (R$)¹

%²

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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20,00

2,94

¹ Valor total das despesas registradas
² Representatividade das despesas em relação ao valor total

Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista pela sua aprovação com
ressalvas.
É o Parecer. À consideração superior.
Paranaguá, 30 de novembro de 2017.

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 221-22.2017.6.16.0005
Candidato(a): MARCELO ROCHA
ADVOGADO: EDUARDO DIGIOVANNI FILHO OAB/PR nº 21.541
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017005ZE, INTIMO o(a) candidato(a) e prestador(a) de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PARECER TÉCNICO
CONCLUSIVO, abaixo descritos, para, querendo e no prazo de três dias, apresentar esclarecimentos e juntar documentos que se refiram
especificamente à irregularidade apontada. (Art.66 - Resolução TSE nº 23463/15):
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao
saneamento de falhas, restou caracterizada a seguinte inconsistência:
- Não foi apresentado a seguinte peça obrigatória que deve integrar a prestação de contas (art. 59 da Resolução TSE nº 23.463/2015): extrato
da conta bancária aberta em nome do candidato, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha.
Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista pela sua desaprovação.
É o Parecer. À consideração superior.
Paranaguá, 30 de novembro de 2017.

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 220-37.2017.6.16.0005
Candidato(a): ARAMIS SOARES DO NASCIMENTO JUNIOR
ADVOGADO: EDUARDO DIGIOVANNI FILHO OAB/PR nº 21.541
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017005ZE, INTIMO o(a) candidato(a) e prestador(a) de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PARECER TÉCNICO
CONCLUSIVO, abaixo descritos, para, querendo e no prazo de três dias, apresentar esclarecimentos e juntar documentos que se refiram
especificamente à irregularidade apontada. (Art.66 - Resolução TSE nº 23463/15):
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao
saneamento de falhas, restaram caracterizadas as seguintes inconsistências:
- Os recursos próprios aplicados em campanha superam o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura, revelando
indícios de utilização de recursos de origem não identificada (art. 3º, I, e art. 14, I, da Resolução TSE nº 23.463/2015):
CARGO
Vereador

PATRIMÔNIO DECLARADO
NO CAND (R$)
0,00

RECURSOS PRÓPRIOS NA
PC (R$)
900,00

DIFERENÇA (R$)
900,00

- Foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da
base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização, informações voluntárias de campanha e confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 48, I, g, da Resolução TSE n.
23.463/2015:
DADOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE 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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(CONFRONTO COM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE GASTOS ELEITORAIS)
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
Nº DA NOTA FISCAL
30/09/2016
20.371.131/0001-92
D2 VISUAL LTDA - ME
94
¹ Valor total das despesas registradas
² Representatividade das despesas em relação ao valor total
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VALOR (R$)¹
540,00

%²
60,00

Considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista pela sua aprovação com
ressalvas.
É o Parecer. À consideração superior.
Paranaguá, 30 de novembro de 2017.

21ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Publicação e intimação
Prestação de contas nº 38-03.2017.6.16.0021
Candidata: Sandra Marques Correa Leal
Eleições 2012
Adv.: José Renato Castanheira Júnior – OAB/PR 22.155
Publicação e intimação, na forma da lei, do inteiro teor da sentença proferida, pela Dra. Viviane Cristina Dietrich, MMª Juíza da 21ª Zona
Eleitoral de Siqueira Campos, nos autos supra, cujo teor é o que segue:
“Vistos. Trata-se de Prestação de Contas apresentada, extemporaneamente, por Sandra Marques Correa Leal, relativa à campanha eleitoral
de 2012, na qual concorreu ao cargo de vereador no Município de Siqueira Campos. O arquivo da prestação de contas foi recepcionado pela
Justiça Eleitoral, através de sistema próprio. É o breve relato. Decido. A candidata não prestou contas relativas à sua campanha eleitoral no
momento oportuno, qual seja, 06 de novembro de 2012, nem supriu a omissão no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contado da notificação,
razão pela qual as contas foram julgadas não prestadas. Desta forma, as contas por ora apresentadas são extemporâneas e, por esta razão,
não são objeto de julgamento, sendo sua apresentação considerada apenas para fins de divulgação e de regularização do cadastro eleitoral
após o término da legislatura.
No mais, observa-se que transcorreu o prazo do mandato para o qual a requerente concorreu ao cargo
de vereador, de forma que, apresentadas as contas, não mais cabe restringir a quitação eleitoral da mesma. Isto posto, determino a
regularização do cadastro eleitoral de Sandra Marques Correa Leal, registrando-se o ASE 272.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Diligências necessárias. Siqueira Campos, 23 de novembro de 2017. VIVIANE CRISTINA DIETRICH Juíza Eleitoral”

28ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 38-79.2017.6.16.0028
PARTIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB
MUNICÍPIO: CAMBIRA
ADVOGADO: EMERSON LUZ – OAB/PR 18.909
Fica a parte interessada intimada do inteiro teor da r. decisão proferida nos autos de processo de Prestação de Contas acima indicado.
“Autos nº 38-79.2017.6.16.0028
Vistos e examinados estes autos de Prestação de Contas, referente ao Partido da Social Democracia Brasileira, do município de Cambira/PR.
O Partido da Social Democracia Brasileira apresentou intempestivamente, perante este Juízo sua prestação de contas anual referente ao
exercício de 2016 valendo-se da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, amparado pela Resolução TSE 23.464/2015.
Efetuadas as análises, conforme parecer conclusivo de fls. 19/20, constatou-se a existência de impropriedades, que merecem registro, tais
como, a falta de estimativa de receitas/despesas partidárias, bem como a demonstração de eventuais gastos mediante nota fiscal/recibo.
Com vista dos autos, o Ministério Público emitiu parecer favorável à aprovação das contas com ressalvas, prestadas neste feito, pelas razões
supra destacadas.
Intimado a se manifestar sobre as informações e documentos apresentados nos autos, o partido quedou-se inerte.
É o relatório. DECIDO:
Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, aprovo com ressalvas nos termos do art. 46, II, da Resolução TSE nº 23.464/2015 e,
via de consequência, homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a presente prestação de contas referente ao
Partido da Social Democracia Brasileira, do município de Cambira/PR.
P.R.I.
Registre-se o julgamento das contas no sistema SICO.
Após, arquivem-se.
Apucarana, 01 de dezembro de 2017.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br

Ano IX - Número 224

Curitiba, quinta-feira, 7 de dezembro de 2017

Página 30

CAROLLINE DE CASTRO CARRIJO
JUÍZA ELEITORAL”

PRESTAÇÃO DE CONTAS n º 39-96.2017.6.16.0179
PARTIDO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
MUNICÍPIO: CAMBIRA
ADVOGADO: NATHAN FERNANDES LUVISETI – OAB/PR Nº 85.501
Fica a parte interessada intimada do inteiro teor da r. decisão proferida nos autos de processo de Prestação de Contas acima indicado.
“Autos nº 39-96.2017.6.16.0179
Vistos e examinados estes autos de Prestação de Contas, referente ao Partido Democrático Trabalhista, do município de Cambira/PR.
O Partido Democrático Trabalhista apresentou intempestivamente, perante este Juízo sua prestação de contas anual referente ao exercício de
2015 valendo-se da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, amparado pela Resolução TSE 23.464/2015.
Efetuadas as análises, conforme parecer conclusivo de fls. 30/31, constatou-se a existência de impropriedades, que merecem registro, tais
como, a falta de estimativa de receitas/despesas partidárias, bem como a demonstração de eventuais gastos mediante nota fiscal/recibo.
Com vista dos autos, o Ministério Público emitiu parecer favorável à aprovação das contas com ressalvas, prestadas neste feito, pelas razões
supra destacadas.
Intimado a se manifestar sobre as informações e documentos apresentados nos autos, o partido quedou-se inerte.
É o relatório. DECIDO:
Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, aprovo com ressalvas nos termos do art. 46, II, da Resolução TSE nº 23.464/2015 e,
via de consequência, homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a presente prestação de contas referente ao
Partido Democrático Trabalhista, do município de Cambira/PR.
P.R.I.
Registre-se o julgamento das contas no sistema SICO.
Após, arquivem-se.
Apucarana, 01 de dezembro de 2017.
CAROLLINE DE CASTRO CARRIJO
JUÍZA ELEITORAL”

DECISÃO
EXECUÇÃO FISCAL n. 147-72.2010.6.16.0179
EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL
EXECUTADOS: MARSIO GUILHERME DOMINGUES;
ROGERIO JOSÉ ESTANISLAU
ADVOGADO(S): OSCAR IVAN PRUX - OAB/PR n.º 7.541;
MARCIA MORAIS DO CARMO DE PAULA - OAB/PR n.º 41.840;
LESSANDRO CELSO DE FREITAS - OAB/PR n.º 77.897.
KLERSON HARRY VACCARI – OAB/PR nº 84.197
Pelo presente, ficam as partes intimadas da r. decisão de fls. 339/340.
“DECISÃO
Trata- se de Execução de Multa Eleitoral instaurada em desfavor dos executados Marsio Guilherme Domingues e Rogério José Estanislau.
O bem foi penhorado e 2013 (fls. 131) e às fls. 287 foi determinado o agendamento de data para realização do leilão.
Contudo, o executado pleiteou o cancelamento do referido leilão em relação ao bem penhorado, alegando ser ele impenhorável, uma vez que
é seu instrumento de trabalho, nos termos do artigo 883, inciso V, Código Civil (fls. 323/ 326).
A União, por sua vez, aduziu que a possibilidade da penhora do bem deve ser discutida por meios de Embargos de Execução, os quais
deveriam ter sido oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias. Requereu o prosseguimento da execução cm designação de novas datas para leilão
do bem penhorado. Em relação a substituição da herdeira Lavina Justina Domingues (fls. 335).
É o relatório do necessário. Decido.
1. O executado Rogério José Estanislau alegou que o bem é impenhorável, uma vez que é seu instrumento para trabalho, com fundamento no
artigo 883, inciso V, do Código de Processo Civil.
No entanto, não assiste razão ao executado.
Primeiramente, cabe ressaltar que a possibilidade de penhora do bem deve ser discutida através de Embargos à Execução, os quais deveriam
ter sido opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da juntada do mandado de intimação nos autos, conforme artigo 915 do Código
de Processo Civil.
Contudo, após a designação do leilão do bem penhorado, o executado alegou sua impenhorabilidade e requereu o cancelamento do leilão,
apenas dizendo que ele é utilizado como instrumento de trabalho, sem ao menos apresentar alguma prova sobre o fato alegado.
Diante do exposto, indefiro o pedido de fls. 323/ 326 e determino à Secretaria para que promova o agendamento de data para a realização de
leilão, devendo observar o leiloeiro público indicado nos presentes autos.
Expeça-se edital, observando-se o disposto no artigo 22, parágrafo 1°, da Lei 6.830/1980.
Intime-se pessoalmente o executado.
Ciência à exeqüente.
2. Em relação ao óbito do executado Marsio Guilherme Domingues (fls. 147), embora tenha havido requerimento de intimações de possíveis
herdeiros (fls. 156 e fls. 335), não foi acompanhado dos documentos necessário, qual seja, termo de nomeação do inventariante.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 110 e nos 313, parágrafo 2°, I, do Código de Processo Civil, intime-se o Exeqüente para, no
prazo de 60 (sessenta) dias, proceder à inclusão do espólio ou dos respectivos herdeiros do executado no pólo passivo da execução,
acompanhado dos documentos necessários, sob pena de extinção do feito em relação ao executado Marsio.
Diligencias necessária.
Apucarana/ PR, 29 de novembro de 2017.
CAROLLINE DE CASTRO CARRIJO
JUÍZA ELEITORAL”
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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30ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

RELAÇÃO Nº 052/2017
REPRESENTAÇÃO Nº 71-63.2017.6.16.0030
REPRESENTANTE: SIGILOSO
REPRESENTADO(A): SIGILOSO
ADVOGADA: ROZANE MACHADO MARCONATO (OAB/PR Nº 40.465)
Intimação, na forma da lei, do(a) representado(a) sobre o conteúdo da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Eleitoral nos autos acima
mencionados:
“3. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, resolvendo seu mérito, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial.
Outrossim, DEFIRO o pedido ministerial lançado ao final de seu parecer, para o fim de DETERMINAR a expedição de ofício à Receita Federal
para que proceda à averiguação da regularidade da declaração retificadora e o correto recolhimento de eventuais tributos, inclusive com a
possibilidade de se verificar eventual ocorrência de crime fiscal ou tributário.
Publique-se, registre-se, intime-se. Após o trânsito em julgamento, arquive-se.
SIGILOSO, 4 de dezembro de 2017.
JOSÉ AUGUSTO GUTERRES
Juiz Eleitoral”

REPRESENTAÇÃO Nº 70-78.2017.6.16.0030
REPRESENTANTE: SIGILOSO
REPRESENTADO(A): SIGILOSO
ADVOGADA: ROZANE MACHADO MARCONATO (OAB/PR Nº 40.465)
Intimação, na forma da lei, do(a) representado(a) sobre o conteúdo da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Eleitoral nos autos acima
mencionados:
“3. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, resolvendo seu mérito, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial.
Outrossim, DEFIRO o pedido ministerial lançado ao final de seu parecer, para o fim de DETERMINAR a expedição de ofício à Receita Federal
para que proceda à averiguação de regularidade da declaração retificadora e o correto recolhimento de eventuais tributos, inclusive com a
possibilidade de se verificar eventual ocorrência de crime fiscal ou tributário.
Publique-se, registre-se, intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.
SIGILOSO, 4 de dezembro de 2017.
JOSÉ AUGUSTO GUTERRES
Juiz Eleitoral”

46ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

PUBLICAÇÕES
AUTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 140-92.2016.6.16.0204
CANDIDATO: PHELIPE ABIB MANSUR
ADVOGADO(S): ALINE NEVES BERNARDES, OAB/PR 71.614
MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU
Publicação e intimação na forma da lei, do inteiro teor da decisão proferida pela MMª. Juíza Eleitoral, Dra. Danuza Zorzi Andrade, nos autos
supracitados:
“Vistos, etc
Analisou-se consubstancialmente a prestação de contas do candidato Phelipe Abib Mansur, abrangendo a arrecadação e a aplicação de
recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados na campanha atinente à Eleição de 2016 neste município, à luz
das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97 e pela Resolução TSE nº 23.463/15.
A prestação de contas foi protocolada junto ao Cartório Eleitoral tempestivamente e foram apresentados todos os documentos obrigatórios.
Publicado o Edital de Impugnação das Contas Eleitorais, decorreu in albis o prazo para manifestação por qualquer interessado.

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 a análise por parte da unidade técnica e retificações por parte do candidato foi emitido o relatório conclusivo opinando pela aprovação
das contas (fl. 810/815), em razão de constatação de impropriedade de pequena monta, não apta a comprometer a lisura das contas.
No mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral emitiu parecer às fls. 818/824 manifestando-se pela aprovação das contas.
É o relatório.
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas de candidatos, cabendo ao Juiz Eleitoral a
verificação da regularidade das contas nas Eleições Municipais, que devem refletir a real movimentação financeira, contábil e patrimonial da
campanha.
Nos termos do artigo 45, caput, da Resolução TSE nº 23.463/2015, a presente prestação de contas foi apresentada de forma tempestiva.
Quanto à formalização das contas, conforme se verifica no Relatório Técnico, foram apresentadas todas as peças exigidas pelo artigo 59 da
Resolução TSE nº 23.463/2015, bem como utilizado o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), em obediência ao artigo 49 da
citada Resolução.
Com base no Relatório Técnico de fls. 810/815 e no parecer do Ministério Público Eleitoral de fls. 818/824, não há, nos presentes autos,
irregularidades que comprometam a lisura da prestação de contas. As impropriedades apontadas, caracterizam vícios que não comprometem a
apreciação e regularidade das contas apresentadas.
Com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se no caso dos autos que o valor das impropriedades apontadas
correspondem a um valor ínfimo do total de recursos movimentados na campanha (R$ 147.670,75), permitindo a aprovação das contas. Nesse
sentido já decidiu o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2008. CANDIDATO. VEREADOR. COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTOS
PARA DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA A CAMPANHA. FALTA DE EMISSÃO DE RECIBO ELEITORAL PELA UTILIZAÇÃO DE
VEÍCULO, MATERIAL DE PUBLICIDADE RECEBIDO DO COMITÊ DO PARTIDO E SERVIÇOS CONTÁBEIS. VÍCIOS INCAPAZES DE
COMPROMETER A FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS DIANTE DOS ESCLARECIMENTOS PRESTADOS E DA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ausência de patrimônio, declarada no registro de candidatura, não impede que o candidato comprove posteriormente que tinha condições
para doar recursos próprios em favor de sua campanha, desde que não haja extrapolamento dos limites legais.
2. A utilização de um único veículo cedido por simpatizante do candidato, sem emissão de recibo eleitoral e nota explicativa, não enseja a
desaprovação das contas. Precedente desta Corte: Recurso Eleitoral 8413, j. em 17.jun.09.
3. A falta de emissão de recibo eleitoral referente a material de publicidade recebido do comitê financeiro, pela divulgação de propaganda
conjunta com o candidato à eleição majoritária, no ínfimo valor de R$ 55,00 (cinqüenta e cinco reais), não justifica a incidência da grave
consequência decorrente da desaprovação das contas.
4. A utilização de serviços contábeis avaliados em R$ 100,00 (cem reais) sem a emissão do respectivo recibo eleitoral impõe a aprovação das
contas com ressalvas, aplicando-se os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e insignificância.
5. Aprovam-se as contas de campanha eleitoral quando o conjunto das irregularidades não compromete de forma alguma a análise das
contas, resguardando-se o direito à obtenção da quitação eleitoral do candidato.
(RECURSO ELEITORAL nº 8503, Acórdão nº 37.380 de 26/08/2009, Relator(a) LUIZ FERNANDO TOMASI KEPPEN, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Data 16/09/2009).
Considerando ainda o contido no artigo 70 da resolução TSE nº 23.463/15, “a decisão que julgar as contas do candidato às eleições
majoritárias abrangerá as de vice-prefeito, ainda que substituídos.”, a presente prestação de contas engloba também a do candidato a Vice
Prefeito, Roberto Apelbaum Sielecka.
Diante do exposto, nos termos do artigo 68, II, da Resolução TSE nº 23.463/2015, e acolhendo o parecer do Ministério Público Eleitoral,
JULGO APROVADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS com as ressalvas apresentadas no parecer conclusivo de fls. 810/815, referente à Eleição
Municipal de 2016 do candidato a Prefeito PHELIPE ABIB MANSUR, abrangendo também as contas do candidato ao cargo de Vice Prefeito,
Roberto Apelbaum Sielecka.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e anotações necessárias, arquivem-se.
Foz do Iguaçu, 05 de dezembro de 2017.”
DANUZA ZORZI ANDRADE
Juíza Eleitoral

AUTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 100-76.2017.6.16.0204
PARTIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
PRESIDENTE: WANDERLEI BERTOLUCCI TEIXEIRA
TESOUREIRO: NEY PATRICIO DA COSTA
ADVOGADO(S): JULIANA CARVALHO MISCEVSKI, OAB/PR 82.604
Publicação e intimação na forma da lei, do inteiro teor da decisão proferida pela MMª. Juíza Eleitoral, Dra. Danuza Zorzi Andrade, nos autos
supracitados:
“Vistos, etc
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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Trata-se de prestação das contas anuais por parte do Partido Social Democrático - PSD em Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, referente ao
exercício financeiro de 2016, conforme previsto no artigo 59 da Resolução TSE nº 23.464/2015.
A prestação das contas foi autuada na Classe Processual Prestação de Contas e instruída com os documentos necessários, sendo observado
o rito para o processamento das prestações de contas regulares.
Publicado o edital, decorreu in albis o prazo de impugnação. Pelo Cartório Eleitoral foi certificado o recebimento de recursos do fundo partidário
e sua regular utilização, bem como a entrega dos demais documentos pelo partido.
No parecer conclusivo (fls.67/68), a unidade técnica manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 71/73).
Quanto ao julgamento das prestações de contas partidárias anuais, o artigo 46 da mesma norma dispõe:
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;
O órgão partidário apresentou a documentação apta e suficiente para o processamento da prestação de contas, contudo, verificou-se a
ausência do Livro Diário devidamente autenticado em cartório e o envio dos balancetes mensais dos meses de junho a dezembro de 2016, o
que, analisado em conjunto, não compromete a integralidade das contas.
Com essas considerações, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas anuais referentes ao exercício financeiro de 2016 do órgão
partidário do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD em Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, nos termos do artigo 46, inciso II, da Resolução
TSE nº 23.464/2015.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Com o trânsito em julgado, registre-se o julgamento da prestação de contas no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais
(SICO). Após, arquivem-se.
Foz do Iguaçu, 05 de dezembro de 2017.”
DANUZA ZORZI ANDRADE
Juiza Eleitoral

AUTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 104-16.2017.6.16.0204
PARTIDO: PODEMOS - PODE
PRESIDENTE: LUIZ ANTONIO PEREIRA
TESOUREIRO: ELIZANGELA APARECIDA FABRI
ADVOGADO(S): EMERSON ROBERTO CASTILHA, OAB/PR 36.557
Publicação e intimação na forma da lei, do inteiro teor da decisão proferida pela MMª. Juíza Eleitoral, Dra. Danuza Zorzi Andrade, nos autos
supracitados:
“Vistos, etc
Trata-se de prestação das contas anuais por parte do Partido Trabalhista Nacional – PTN, atual PODE - PODEMOS em Foz do Iguaçu, Estado
do Paraná, referente ao exercício financeiro de 2016, conforme previsto no artigo 59 da Resolução TSE nº 23.464/2015.
A prestação das contas foi autuada na Classe Processual Prestação de Contas e instruída com os documentos necessários, sendo observado
o rito para o processamento das prestações de contas regulares.
Publicado o edital, decorreu in albis o prazo de impugnação. Pelo Cartório Eleitoral foi certificado o recebimento de recursos do fundo partidário
e sua regular utilização, bem como a entrega dos demais documentos pelo partido.
No parecer conclusivo (fls. 49/50), a unidade técnica manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 54/55).
Quanto ao julgamento das prestações de contas partidárias anuais, o artigo 46 da mesma norma dispõe:
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;
O órgão partidário apresentou a documentação apta e suficiente para o processamento da prestação de contas, contudo verificou-se a falta de
trânsito de valores de pequena monta por conta bancária, infringindo o disposto no art. 8º, §1º, da Resolução TSE 23464/2015, bem como a
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ausência do número de CPF em uma das contribuições apresentadas, o que, analisado em conjunto, não compromete a integralidade das
contas.
Com essas considerações, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas anuais referentes ao exercício financeiro de 2016 do
PARTIDO PODEMOS - PODE em Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, nos termos do artigo 46, inciso II, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Com o trânsito em julgado, registre-se o julgamento da prestação de contas no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais
(SICO). Após, arquivem-se.
Foz do Iguaçu, 04 de dezembro de 2017.”
DANUZA ZORZI ANDRADE
Juiza Eleitoral

AUTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 108-53.2017.6.16.0204
PARTIDO: PARTIDO DA REPUBLICO - PR
PRESIDENTE: ELIZEU LIBERATO
TESOUREIRO: RENAN AUGUSTO BAEZ
ADVOGADO(S): PATRICIA GOTTARDELLO F. RUIZ, OAB/PR 33.586
Publicação e intimação na forma da lei, do inteiro teor da decisão proferida pela MMª. Juíza Eleitoral, Dra. Danuza Zorzi Andrade, nos autos
supracitados:
“Vistos, etc
Trata-se de prestação das contas anuais por parte do Partido da República - PR em Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, referente ao exercício
financeiro de 2016, conforme previsto no artigo 59 da Resolução TSE nº 23.464/2015.
A prestação das contas foi autuada na Classe Processual Prestação de Contas e instruída com os documentos necessários, sendo observado
o rito para o processamento das prestações de contas regulares.
Publicado o edital, decorreu in albis o prazo de impugnação. Pelo Cartório Eleitoral foi certificado o recebimento de recursos do fundo partidário
e sua regular utilização, bem como a entrega dos demais documentos pelo partido.
No parecer conclusivo (fls. 74/75), a unidade técnica manifestou-se pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 78/80).
Quanto ao julgamento das prestações de contas partidárias anuais, o artigo 46 da mesma norma dispõe:
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;
Conforme relatado, verificou-se que o órgão partidário apresentou a prestação de contas instruída com a documentação necessária, porém
após o prazo legal, sendo ainda relatada a ausência do Livro Diário devidamente autenticado em cartório, o que, analisado em conjunto, não
compromete a integralidade das contas.
Com essas considerações, e em razão da intempestividade e da impropriedade indicada, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas
anuais referentes ao exercício financeiro de 2016 do Partido da República - PR em Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, nos termos do artigo 46,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Com o trânsito em julgado, registre-se o julgamento da prestação de contas no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais
(SICO). Após, arquivem-se.
Foz do Iguaçu, 04 de dezembro de 2017.
Com o trânsito em julgado, registre-se o julgamento da prestação de contas no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais
(SICO). Após, arquivem-se.
Foz do Iguaçu, 04 de dezembro de 2017.”
DANUZA ZORZI ANDRADE
Juiza Eleitoral

AUTO DE REPRESENTAÇÃO Nº 19-30.2017.6.16.0204
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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REPRESENTANTES: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO e outro;
ADVOGADOS: DANIELLE MAGNABOSCO - OAB: 33921/PR; CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB: 81441/PR; ANDRÉ EYNG - OAB:
69834/PR
REPRESENTADOS: PAGINA DO FACEBOOK "FOZ DA ZUEIRA" e outro;
ADVOGADO(S): LUCIANO DALMOLIN - OAB: 35588/PR; LUIZ LOOF JUNIOR - OAB: 55813/PR
Publicação e intimação na forma da lei, do inteiro teor do despacho proferido pela MMª. Juíza Eleitoral, Dra. Danuza Zorzi Andrade, nos autos
supracitados:
“Vistos, etc
Considerando a manifestação do Representado à fl. 261, item 4.6, intime-se os Representantes para, querendo, manifestarem-se no prazo de
48
(quarenta
e
oito)
horas,
nos
termos
do
artigo
26
da
Resolução
TSE
nº
23462/2015.
Após, conclusos.
Foz do Iguaçu, 04 de dezembro de 2017.”
DANUZA ZORZI ANDRADE
Juiza Eleitoral

61ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÃO
AUTOS N.º 184.86.2016.6.16.0180, DE AIJE
REPRESENTANTE: SIGILOSO
Advogado(s): Eliza Schiavon OAB/PR n.º 44.480
Gustavo Swain Kfouri OAB/PR n.º 35.197
REPRESENTADO: SIGILOSO
Advogado(s): Leandro Souza Rosa OAB 30.474/Pr
Vistos.
Recebidos nesta data, no estado em que se encontram. Ciência às partes da redistribuição dos presentes autos. Após, remetam-se os autos
ao Tribunal Regional Eleitoral para apreciação do recurso interposto, oportunidade em que será colhida a manifestação do MPE naquela
Instância. Int. Araps., d.s. Renata Maria Fernandes Sassi Fantin – Juíza Eleitoral da 061ª ZE.
Representação Eleitoral n.º 190.93.2016.6.16.0180, de Representação
Protocolo n.º 341.469/2016
Representante: Coligação “Sabáudia Quer Mais”
Advogado(s): Eliza Schiavon OAB/PR n.º 44.480
Gustavo Swain Kfouri OAB/PR n.º 35.197
Representado (s): Edson Hugo Manueira; Agnaldo Luciano Valderrama e Coligação Sabáudia com Respeito
Advogado(s): Leandro Souza Rosa OAB/PR n.º 30.474
Vistos.
Recebidos nesta data, no estado em que se encontram. Ciência às partes da redistribuição dos presentes autos. Após, remetam-se os autos
ao Tribunal Regional Eleitoral para apreciação do recurso interposto, oportunidade em que será colhida a manifestação do MPE naquela
Instância. Int. Araps., d.s. Renata Maria Fernandes Sassi Fantin – Juíza Eleitoral da 061ª ZE.

INTIMAÇÃO
AUTOS N.º 25.80.2015.6.16.0180, de ação penal
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu: Arvelino Fogaça
Advogado(s): Laís Faria OAB/PR n.º 76.622
Conclusão.
Posto isso, com fulcro no art. 364, do C.E. c.c art. 386, III, do CPP, absolvo o réu ARVELINO FOGAÇA, da imputação fática descrita na r.
denúcia de fl. 2/3, por atipicidade do fato. Sucumbência indevida. Pela atuação da nobre advogada – Lais Faria – OAB/PR 76.622 – no
patrocínio defensivo do réu na oferta de Alegações Finais (seq. 205-ss), nomeada como defensora dativa pó este juízo, é cabível o
arbitramento de honorários por ser dever do estado a prestação de assistência jurídica aos juridicamente necessitados, cujo mister deve ser
remunerado pelo estado que não tenha defensoria pública organizada ou insuficiente a atender os reclames do cidadão na garantia
constitucional assegurada. A propósito na Ap. Cível 2004.70.00.0331450/PR, Relator Des. Federal Maria Lucia Luz Leiria, foi reconhecida a
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responsabilidade do estado do Paraná ao pagamento de remuneração aos advogados que atuam na defensoria dativa por nomeação dos
órgãos jurisdicionais, em atendimento aos hipossuficientes economicamente.
Portanto, com esteio no art. 5º, LXXIV, da CF c.c. art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94, arbitro o valor de R$ 900,00 (novecentos reais) em prol da Adv.
Lais Faria, observado os atos processuais praticados pelos Srs. Advogados a título de honorários advocatícios do defensor dativo nomeado,
com atuação efetiva em cada ato. Caso haja pedido dos advogados favorecidos, expeça-se certidão para fins legais, intimando-os da presente.
Deixo de arbitrar honorários ao defensor anterior (Luis Carlos de Lima Jr), por ter abandonado o patrocínio (vide certidão de seq. 200 c.c art.
9º, inc, I, da Lei/PR n.º 18.664/2015. Preclusa a decisão, arquive-se, nos termos do CN. P.R.I. Arapongas/PR, 20 de outubro de 2017 –
Amarildo Clementino Soares – Juiz Eleitoral – 180ª Z.E.

67ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

EDITAL
EDITAL Nº 040/2017
(PRAZO: 03 (três) DIAS)
O(A) EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DR(A). LUIZ OTÁVIO ALVES DE SOUZA, MM(ª). JUIZ(A) DA 067ª ZONA ELEITORAL, NO USO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, NA FORMA DA LEI,
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que conforme determina o artigo 227 do ProvimentoCRE/PR n. 03/2013 e artigo 35 da Resolução-TSE n. 21.538/2003, bem como da decisão proferida nos AUTOS N. 58-50.2017.6.16.0067 –
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES ELEITORAIS, que foi detectada a duplicidade das inscrições eleitorais abaixo arroladas,
para que os interessados se manifestem:
- MARCOS ANTONIO JABALI, inscrição eleitoral n. 0654 8957 0680 – SITUAÇÃO CANCELADA
- MARCOS ANTONIO JABALI, inscrição eleitoral n. 1065 7677 0612 – SITUAÇÃO REGULAR
E, para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente edital, que será publicado no DJE, bem como afixado no local de costume no
Fórum local. Dado e passado nesta cidade de Astorga, aos 05 dias do mês de dezembro do ano de 2017. Eu, Fábio Pereira Lima de Souza,
Chefe de Cartório da 67ª Zona Eleitoral de Astorga, conforme autoriza a Portaria nº. 01/2011 deste Juízo, digitei e subscrevi o presente.
FÁBIO PEREIRA LIMA DE SOUZA
Chefe de Cartório

68ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÃO
1) PROCESSO Nº: 131-90.2016.6.16.0185
PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO – ELEIÇÃO MAJORITÁRIA - ELEIÇÕES 2016
CANDIDATO: WALTER PARCIANELLO (PMDB)
MUNICÍPIO: CASCAVEL/PR
ADVOGADO (S): KATY TABORDA – OAB/PR 68.921;ADRIAN COLLI GONÇALVES – OAB/PR 74.047
JUIZ ELEITORAL: DR. PAULO DAMAS
Vistos e examinados,
Trata-se de prestação de contas de campanha eleitoral do candidato WALTER PARCIANELLO, entregue em 01/11/2016, e processadas
perante o Juízo da 185ª de Cascavel.
Foi publicado pelo cartório o edital das contas apresentadas, tendo transcorrido em branco o prazo de impugnação (fl. 58).
Elaborado parecer preliminar (fls. 64/69), o candidato foi intimado e apresentou manifestação e documentos às fls. 77/334.
Da análise da documentação apresentada, foi emitido novo parecer sugerindo diligências para maiores esclarecimentos (fl. 336). Devidamente
intimado, o candidato apresentou manifestação e documentos às fls. 347/374.
Elaborado parecer conclusivo, foi constatado que as irregularidades apontadas nas análises anteriores não foram integralmente sanadas e
sugeriu-se a aprovação das contas com ressalvas (fls. 376/384).
Intimado do parecer conclusivo (fl. 385), o prestador se manteve inerte, não apresentando nova documentação para saneamento das falhas
encontradas (fl. 390).
O Ministério Público Eleitoral, em fls. 391/392, manifestou-se pala aprovação das contas com ressalvas.
DECIDO.
De acordo com o art. 45 da Resolução TSE nº 23.463/2015, todos os candidatos e partidos políticos, em todas as esferas, devem apresentar
contas de campanha à Justiça Eleitoral até 1º de novembro de 2016.
Neste sentido, o candidato apresentou suas contas em conformidade com a documentação exigida pelo art. 48, inciso II, da referida resolução.
Após criteriosa análise técnica, não restaram caracterizadas falhas ou irregularidades nas contas que pudessem causar sua desaprovação.
Todavia, o parecer conclusivo de fls. 376/384 relata as seguintes inconsistências:
Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros da campanha no prazo estabelecido;
Arrecadação de recursos sem a correspondente emissão de recibo eleitoral;
Doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época;
Despesas pagas com recurso do Fundo Partidário sem apresentação de comprovante exigido pela legislação;
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Foram declaradas transferências diretas efetuadas a outros prestadores de contas, mas não registradas na prestação de contas em exame;
Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época;
Irregularidade no registro e no recolhimento das sobras de campanha de recursos do Fundo Partidário.
No que tange ao descumprimento
quanto à entrega dos relatórios financeiros da campanha, no prazo estabelecido, constatou-se que efetivamente ocorreram falhas e omissões
do prestador em encaminhar, dentro do prazo legal, os relatórios financeiros dos valores recebidos a título de recursos em moeda corrente.
Contudo, tal falha não compromete a análise e regularidade das contas apresentadas, conforme entendimento jurisprudencial:
RECURSO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2008 - CANDIDATO A PREFEITO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA REJEIÇÃO - INTEMPESTIVIDADE DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS DE
CESSÃO DE USO DE VEÍCULOS PARA JUSTIFICAR GASTOS EXPRESSIVOS COM COMBUSTÍVEL - FRAUDE PRESUMIDA ESTIMATIVA DE BENS EM DESACORDO COM OS VALORES DE MERCADO - EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS APÓS AS ELEIÇÕES AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DE DOAÇÕES - FALHAS IRRELEVANTES, SEM GRAVIDADE SUFICIENTE PARA REJEITAR AS
CONTAS - RECURSO PROVIDO.
1. Os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da insignificância autorizam e recomendam que se relevem vícios na prestação de
contas que não comprometam os objetivos visados com o ato: "impedir distorções no processo eleitoral, o abuso de poder econômico e
desvios de finalidade na utilização dos recursos arrecadados e, ainda, preservar, dentro da legalidade, a igualdade de condições na disputa
eleitoral" - conforme definição contida no site do Tribunal Superior Eleitoral (Lei n. 9.504, de 1997, art. 30, § 2º-A, com a redação da Lei n.º
12.034, de 2009).
2. A falta de divulgação na internet do "relatório discriminando os recursos em dinheiro ou estimáveis em dinheiro que tenham recebido para
financiamento da campanha eleitoral e os gastos que realizarem" (Lei n. 9.504/1997, art. 28, §4º) não justifica, por si só, a desaprovação da
prestação de contas, constituindo mera irregularidade formal (TRESC. Ac. n. 23,672, de 13.5.2009, Rel. Juiz Samir Oséas Saad).
3. Contratos de locação celebrados com os proprietários de veículos, subscritos por testemunhas, e notas fiscais relativas à aquisição de
combustível constituem documentos idôneos para comprovar despesas lançadas na "prestação de contas" do movimento de recursos da
campanha.
(RECURSO EM PRESTACAO DE CONTAS n 1518, ACÓRDÃO n 24207 de 30/11/2009, Relator(a) NEWTON TRISOTTO, Publicação: DJE Diário de JE, Tomo 223, Data 04/12/2009, Página 7-8 ) -grifei
Quanto à arrecadação de recursos sem a correspondente emissão de recibos eleitorais, foi constatada ausência de emissão de recibos para
arrecadações cuja emissão era obrigatória, nos termos do art. 6º, caput e § 3º da Resolução TSE n. 23.463/2017, fato que enseja anotação de
ressalva nas contas prestadas.
Foram apontadas também impropriedades referentes a doações recebidas e gastos efetuados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época.
O Tribunal Superior Eleitoral, com a intenção de aumentar a transparência na arrecadação e gastos eleitorais, determinou que os candidatos e
partidos encaminhassem por meio do SPCE, entre os dias 9 a 13 de setembro de 2016, o registro de suas movimentações financeiras de
campanha ocorridas desde seu início até o dia 8 de setembro.
Este registro tem o escopo de permitir à sociedade ter acesso aos nomes dos financiadores e fornecedores das campanhas eleitorais.
A omissão de tais informações, a meu ver, só prejudicaria a transparência da campanha se fosse dolosamente ocultada. Com a apresentação
das contas finais, vieram à tona todos os elementos antes ausentes, pois estes dados, referentes à arrecadação e gastos, foram inseridos
corretamente pelo partido com as respectivas datas de suas ocorrências, o que se deu antes da entrega da prestação parcial.
A presença de tais informações na prestação de contas final permitiu que esta justiça especializada realizasse sua função primordial de
analisar, fiscalizar e julgar as arrecadações e gastos de campanha. Ainda que constatada a presente impropriedade, a função essencial da
apresentação das contas não foi prejudicada, sendo possível a aprovação das contas mediante a imposição de ressalvas.
Vejamos alguns julgados recentes referentes ao assunto discutido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.406. INADIMPLÊNCIA NA
APRESENTAÇÃO DAS PARCIAIS DAS CONTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. OMISSÕES DE RECEITAS NA SEGUNDA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ANOTAÇÃO INTEGRAL
NA VERSÃO FINAL. IRREGULARIDADES FORMAIS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO NO
REGISTRO DE DOAÇÃO ESTIMADA OU DESPESA. NATUREZA DO SERVIÇO DISSOCIADA DA OBTENÇÃO DE VOTOS. RESSALVAS.
PREENCHIMENTO INCORRETO DE DADOS DA CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE FORMAL. DOAÇÕES REALIZADAS POR
PARTIDO POLÍTICO E OMITIDAS NAS CONTAS. IRREGULARIDADE. OFENSA AO ART. 40, INCISO I, ALÍNEA 'D' DA RES. 23.406/14.
PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS DE TODO O PERÍODO DE
CAMPANHA. AFRONTA AO ART. 40, II, "A" DA DITA RESOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PRESTADORA DE CONTAS.
EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. IRREGULARIDADES INSUPERÁVEIS.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 40, I, 'A', 40, II, 'G' E 54, IV, 'A'. CONTAS NÃO PRESTADAS.
1.A inadimplência quanto à apresentação das parciais das contas consubstancia irregularidade na prestação de contas. Contudo, apresentada
a prestação de contas final e nada sendo detectado pelo procedimento de circularização realizado pela Justiça Eleitoral, é possível a
superação da irregularidade, aprovando-se as contas com ressalvas
2.A existência de omissões de receitas nas parciais das prestações de contas é irregularidade que pode ser superada, mediante a anotação
de ressalvas, se a análise global das contas permite a identificação de toda a arrecadação e gastos da campanha.
3.A exigência contida no § 4º do art. 33 da Res. 23.406/14 do TSE impõe a contratação de serviços advocatícios, ainda que sob a forma de
doação estimada em dinheiro. Contudo, a ausência de registro de despesa e/ou doação para tais serviços não acarreta a desaprovação das
contas porque a natureza deste serviço é estranha à obtenção de votos e, portanto, não afeta a regularidade das arrecadações e gastos de
campanha.
4.Erro formal consistente no equívoco ao digitar um dos dígitos da conta corrente não compromete a fiscalização e regularidade das contas,
exigindo a mera anotação de ressalvas (art. 54, II, da Resolução TSE nº 23.406/2014).
5.A omissão de doação realizada por Partido Político indica ofensa direta ao art. 40, inciso I, alínea 'd' da Res. 23.406/14 do Colendo TSE.
Face ao valor percentual da irregularidade em comparação ao valor total da arrecadação (18,63%), não é possível superar a irregularidade
pelo princípio da proporcionalidade. Desaprovação das contas.
6.A falta de apresentação de documentos essenciais para a análise integral das contas, tal como o extrato completo da conta bancária
envolvendo todo o período de campanha, conduzem ao inexorável julgamento das contas como não prestadas.
7.O extrato da prestação de contas final é de natureza particular, logo não se aperfeiçoa sem a assinatura da prestadora das contas (art. 40,
inciso I, alínea 'a'). De forma semelhante, o instrumento procuratório sem a devida assinatura torna-se inútil ao fim a que se destina, pois não
outorga poderes de representação ao devido ator processual. Oportunizada a correção da irregularidade a prestadora das contas, e mediante a
inércia dessa, as contas devem ser consideradas como não prestadas na forma do art. 54, inciso IV, alínea 'b' c/c art. 40, inciso I, alínea 'a' e
art. 40 inciso II, alínea 'g', ambos da Res. 23.406/14 do Colendo TSE.
(PRESTACAO DE CONTAS nº 265941, Acórdão nº 50372 de 19/10/2015, Relator(a) IVO FACCENDA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
23/10/2015 ) – sublinhei

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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No que se refere às despesas pagas com recurso do Fundo Partidário sem apresentação de comprovante exigido pela legislação, o candidato
obteve êxito em sanar as irregularidades apontadas no relatório preliminar e comprovar a regularidade das despesas efetuadas, exceto quanto
a uma despesa declarada de contratação de pessoa física para prestação de serviço com remuneração e locação de veículos. Conforme
constatado na análise técnica, foram juntados aos autos os comprovantes de gastos eleitorais, conforme previsto no art. 55, inciso I, da
Resolução TSE n. 23.463/2015, exceto quanto à apresentação do recibo de pagamento de uma das despesas, no valor de R$1.200,00 (mil e
duzentos reais), para a qual foi apresentada cópia do contrato em nome de uma pessoa e recibo em nome de outra.
O valor apontado na inconsistência representa 1,5% do total de recursos recebidos do Fundo Partidário, R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e
aproximadamente 0,6% do total das despesas efetuadas pelo candidato, R$ 210.477,16 (duzentos e dez mil, quatrocentos e setenta e sete
reais e dezesseis centavos).
Conforme constatado na análise técnica, a despesa foi declarada e foi apresentada cópia do contrato em nome do fornecedor (prestador do
serviço) declarado na prestação de contas, o que permite concluir que a inconsistência descrita acima não é motivo suficiente para
desaprovação das contas, até mesmo em razão do percentual que o valor da despesa, cuja comprovação documental se apresenta
inconsistente, representa em relação ao total de gastos, mas enseja anotação de ressalva.
Constatou-se também que foram declaradas transferências diretas efetuadas a outros prestadores de contas, mas não registradas na
prestação de contas em exame.
Conforme verificado na análise técnica (fls. 376/384), as doações realizadas pelo prestador (candidato a prefeito) foram declaradas pelos
respectivos candidatos beneficiários (candidatos a vereador), bem como foram juntados pelo prestador documentos comprobatórios (recibos
eleitorais e notas fiscais) comprovando que a doação efetivamente ocorreu, restando apenas as inconsistência nos registros, fato que merece
ressalva.
No que tange às sobras financeiras de campanha, o candidato apresentou manifestação alegando que houve sobras de recursos financeiros,
de R$ 4,84 e que tal recurso foi contabilizado indevidamente como doação para o órgão local, e depositado na conta de outros recursos deste
órgão.
Está previsto nos §§ 1º a 3º do art. 46 da Resolução TSE n. 23.463/2015, in verbis:
...
§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos,
até a data prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral.
§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à prestação de contas do responsável pelo recolhimento, sem
prejuízo dos respectivos lançamentos na contabilidade do partido.
§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser transferidas para a conta bancária do partido político destinada
à movimentação de recursos desta natureza.
...
E, no § 1º do art. 47, in verbis:
...
§ 1º Inexistindo conta bancária do órgão municipal do partido na circunscrição da eleição, a transferência de que trata este artigo deve ser feita
para a conta do órgão nacional do partido político.
...
Conforme informações do próprio candidato, houve contabilização e também recolhimento indevidos dos valores das sobras de campanha,
uma vez que não foram contabilizados como sobras de recursos do fundo partidário (fl. 07), nem tampouco foram depositados na conta
destinada à movimentação de recursos do Fundo Partidário do órgão nacional do partido, conforme previsão legal, uma vez que o órgão local
não possuía conta destinada a esta espécie de recursos.
Assim, nos termos da legislação supracitada, cabe ao candidato promover a correção do recolhimento do valor das sobras financeiras de
campanha, no valor de R$4,64 (quatro reais e sessenta e quatro centavos) para a conta do Fundo Partidário do órgão nacional do partido.
Contudo, a contabilização equivocada e o descumprimento da legislação quanto à devolução das sobras são fatos que merecem ressalvas nas
presentes contas.
Também foram apontados indícios de irregularidades, após batimento feito pelo sistema de contas (fls. 70/71). Todavia, conforme apontado na
análise técnica, tratam-se de situações que não prejudicam a regularidade das contas e que podem ser justificadas. Mas, a irregularidade
referente à existência de fornecedor com sócios ou representantes inscritos como recebedores de bolsa família, embora não prejudique as
presentes contas, é fato que deve ser comunicado ao Ministério Público Federal para providências de sua alçada.
Ante o exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas eleitorais do candidato WALTER PARCIANELLO, com base no artigo
30, II da Lei 9.504/1997 e artigo 68, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Oficie-se ao Ministério Público Federal, encaminhando cópia do relatório de indícios de irregularidades de fls. 70/71.
P.R.I, nos termos do parágrafo único do art. 71 da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Oportunamente, após as anotações de praxe, arquivem-se.
Cascavel, 04 de dezembro de 2017.
PAULO
DAMAS
JUIZ ELEITORAL
2) PROCESSO Nº: 352-73.2016.6.16.0185
PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO – ELEIÇÃO PROPORCIONAL - ELEIÇÕES 2016
CANDIDATO: SEVERINO GALDINO DA SILVA (PP)
MUNICÍPIO: CASCAVEL/PR
ADVOGADO (S): SAULO FERREIRA NETTO – OAB/PR 38.244;RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA – OAB/PR
46.983;PEDRO PAULO CAPOVILLA – OAB/PR 79.856;ALINE RAQUEL MOSCHEN – OAB/PR 69.951;BRUNA CAROLINE SCHULTZ OAB/PR 85.487; TIAGO VIDAL VIEIRA – OAB/PR 54.231
JUIZ ELEITORAL: DR. PAULO DAMAS
Vistos e examinados,
Trata-se de prestação de contas de campanha eleitoral do candidato SEVERINO GALDINO DA SILVA, entregue em 31/10/2016, e
processadas perante o Juízo da 185ª de Cascavel.
Foi publicado pelo cartório o edital das contas apresentadas, tendo transcorrido em branco o prazo de impugnação (fls. 11).
Elaborado parecer conclusivo, foi constatado que as irregularidades apontadas na primeira análise não foram sanadas e sugeriu-se a
desaprovação das contas (fls. 24).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pala reprovação das contas (fls. 27/28).
As contas foram julgadas desaprovadas (fls. 30/31-v).
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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Interposto recurso (fls. 34/41), o Tribunal Regional Eleitoral reconheceu de ofício a nulidade da sentença e determinou a baixa dos autos ao
Juízo de origem para intimação do prestador sobre o parecer conclusivo da Unidade Técnica, a fim de que fosse conferido regular
prosseguimento ao feito (Acórdão de fls. 59/64).
Com a baixa dos autos, o Juízo da 185ª ZE converteu o feito para o rito ordinário e determinou a intimação do prestador das contas para
manifestar-se sobre o parecer técnico conclusivo, apresentando prestação de contas retificadora, acompanhada de todos os documentos e
informações descritas no art. 48 da Resolução TSE n. 23.463/2015 (fl. 69).
Devidamente intimado, o prestador deixou transcorrer o prazo sem manifestação (fl. 71).
Foi determinada a análise técnica e emissão de novo parecer conclusivo (fls. 72, item 1).
Tendo em vista a extinção da 185ªZE (rezoneamento), o feito foi redistribuído para esta 68ªZE (fl. 76).
Do exame efetuado, pós conversão para o rito ordinário, foi emitido Parecer pela desaprovação das contas (fls. 78/82).
Devidamente intimado (fls. 83), o prestador deixou transcorrer o prazo sem manifestação (fls. 84).
O Ministério Público manifestou-se pela reprovação das contas (fls. 86/88).
O candidato apresentou manifestação, intempestivamente, em 22.11.2017 (fls. 90/98).
DECIDO
Ante a anulação da sentença de fls. 30/31-v, o feito foi convertido para o rito ordinário, de acordo com o art. 62 da Resolução TSE nº
23.463/2015.
Devidamente intimado do Parecer Técnico Conclusivo de fl. 24, o prestador não apresentou manifestação (fl. 71). Emitido novo parecer, após
conversão para o rito ordinário (fls. 78/82), novamente transcorreu o prazo sem manifestação. Após o decurso do prazo, o prestador
apresentou manifestação (fls. 90/98), que foi considerada, apesar de intempestiva.
Após nova análise técnica (Parecer de fls. 78/80), nos termos dos artigos 62 e seguintes da Resolução TSE n.º 23.463/2015, foram relatadas
pelo setor técnico falhas e irregularidades nas contas apresentadas, quais sejam:
1 - Abertura de conta bancária de campanha em desacordo com o prazo disposto na legislação;
2 - Não comprovação de recolhimentos das sobras financeiras de campanha ao respectivo órgão partidário.
3 - Existência de gasto realizado com combustível no montante de R$ 1.836,02, sem o correspondente registro de locação, cessão de veículos
ou publicidade com carro de som.
Do exame dos autos, verifico que a abertura da conta bancária movimentada na campanha se deu após o prazo previsto na legislação
pertinente. A despeito de o candidato afirmar que o pedido de abertura desta se deu dentro do prazo, os documentos comprobatórios, ao
contrário do que foi alegado, não foram juntados aos Autos, sendo razoável aceitar a informação dos extratos eletrônicos, uma vez que os
documentos juntados às fls. 96/97 não comprovam quando o Requerimento de Abertura de Conta teria sido efetivamente apresentado ao
banco. Todavia, ressalvas são suficientes para tal fato.
Quanto à sobra financeira de campanha, o candidato alegou à fl. 19 que, junto com a manifestação estaria anexo o comprovante de depósito
dos valores na conta corrente do Partido Progressista de Cascavel, contudo, não foram juntados aos autos tal documento.
No presente caso, o valor das sobras, R$ 8,98, é um valor de baixo vulto, correspondente à 0,23% das receitas financeiras, que por si só não
causa prejuízos às contas.
O parecer técnico conclusivo (fls. 78/80) também acusou que o prestador não declarou gastos com locação e cessão de veículo, contrariando o
contido no art. 48, I, g, da Resolução TSE nº. 23.463/2015.
Em sua manifestação (fls. 19/20), o prestador alegou "... que utilizou veículo na campanha, e, por equívoco, o bem não foi colocado na sua
prestação de contas, o que foi regularizado através de envio da informação por prestação de contas retificadora.", o que não corresponde com
a verdade, já que não foi trazida, aos autos, nenhuma retificação das contas inicialmente apresentadas.
O candidato realizou gastos consideráveis com combustíveis, no total de R$ 1.836,02 (mil, oitocentos e trinta e seis reais e dois centavos),
correspondentes a 40,87% das despesas efetuadas.
De acordo com as informações constantes no sistema de divulgação de candidatura da Justiça Eleitoral - DIVULGACAND, o candidato não
declarou ser proprietário de veículo automotor, nem apresentou nos autos qualquer documento comprobatório de qual veículo que teria sido
efetivamente utilizado na campanha, seja de sua propriedade ou de terceiros.
Assim, ao contrário do alegado pelo prestador, não foram juntados aos autos os documentos necessários à efetiva comprovação da
regularidade do gasto efetuado.
Há entendimento pacificado de que a falta de contabilização de gastos com cessão ou locação de veículos, constatada a partir de valores
gastos com combustíveis, compromete a regularidade das contas e é suficientemente grave para levar à desaprovação delas, já que, não há
como aferir corretamente a forma que o combustível foi utilizado e muito menos quem dele se beneficiou.
Nesse sentido os seguintes julgados sobre o assunto discutido:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a omissão de despesa com cessão de veículo, constatada a partir de valores
despendidos com combustível, configura irregularidade grave e insanável, apta a ensejar a rejeição das contas do candidato.
2. Na espécie, para verificar se a omissão de despesa com cessão de veículo, constatada a partir de valores despendidos com combustível,
era insignificante no contexto da campanha, seria necessário o reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 38314, Acórdão de 02/02/2015, Relator(a) Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 34, Data 20/02/0215, Página 54) – sublinhei
EMENTA - ELEIÇÕES 2014 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO ESTADUAL - LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.406/2014 - VIOLAÇÃO DA FIDEDIGNIDADE DAS CONTAS - CONJUNTO DE IRREGULARIDADES QUE AFASTAM A APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - CONTAS DESAPROVADAS.
Irregularidades: a) realização de movimentações financeiras antes da entrega da primeira e da segunda parcial de contas e que nelas não
foram informadas; b) ausência de apresentação de documentos relativos à doação estimada; c) despesa com combustível sem registro de
correspondente locação ou cessão de veículos.
(PRESTACAO DE CONTAS nº 169293, Acórdão nº 50395 de 29/10/2015, Relator(a) LOURIVAL PEDRO CHEMIM, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 06/11/2015) - sublinhei
ELEIÇÕES 2010 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO - AUSÊNCIA DE RECIBOS ELEITORAIS E DOCUMENTOS FISCAIS RECURSOS ESTIMÁVEIS - GASTOS COM COMBUSTÍVEIS - OMISSÃO DE DESPESA - IRREGULARIDADE INSANÁVEL DESAPROVAÇÃO.
1. A ausência de recibos eleitorais impede a efetiva análise das contas. Na hipótese de declaração de gastos com combustíveis, a ausência
de indicação do veículo utilizado, se próprio, de terceiro ou alugado, é caracterizada como omissão de despesa, irregularidade considerada
insanável, que impõe a desaprovação das contas.
2. Contas desaprovadas.
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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(PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 376444, Acórdão nº 5845 de 16/07/2014, Relator(a) OLINDO HERCULANO DE MENEZES, Publicação: DJE Diário de Justiça Eletrônico do TRE-DF, Tomo 133, Data 18/07/2014, Página 3/4) - sublinhei
Ante o exposto, JULGO DESAPROVADAS, as contas eleitorais do candidato SEVERINO GALDINO DA SILVA, com base no artigo 30, inciso
III da Lei 9.504/1997 e art. 68, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Proceda o cartório o registro do ASE 230 - Irregularidade na prestação de contas – motivo 3, no cadastro eleitoral do candidato.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral com entrega de cópia integral dos presentes autos, em obediência ao art. 74 da Resolução TSE nº.
23.463/2015, para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 4º)
P.R.I, nos termos do parágrafo único do art. 71 da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Oportunamente, após as anotações de praxe, arquivem-se.
Cascavel, 30 de novembro de 2017.
PAULO DAMAS
JUIZ ELEITORAL
3) PROCESSO Nº: 293-85.2016.6.16.0185
PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO – ELEIÇÃO PROPORCIONAL - ELEIÇÕES 2016
CANDIDATO: MARCOS ROBERTO DIEL (PP)
MUNICÍPIO: CASCAVEL/PR
ADVOGADO (S): SAULO FERREIRA NETTO – OAB/PR 38.244;RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA – OAB/PR
46.983;PEDRO PAULO CAPOVILLA – OAB/PR 79.856;ALINE RAQUEL MOSCHEN – OAB/PR 69.951;ANA ROBERTA DE OLIVEIRA
RAMOS - OAB/PR 72.991
JUIZ ELEITORAL: DR. PAULO DAMAS
Vistos e examinados,
Trata-se de prestação de contas de campanha eleitoral do candidato MARCOS ROBERTO DIEL, entregue em 31/10/2016, e processadas
perante o Juízo da 185ª de Cascavel.
Foi publicado pelo cartório o edital das contas apresentadas, tendo transcorrido em branco o prazo de impugnação (fls. 11).
Elaborado parecer conclusivo, foi constatado que as irregularidades apontadas na primeira análise não foram sanadas e sugeriu-se a
desaprovação das contas (fls. 23).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pala desaprovação das contas (fls. 26/27).
As contas foram julgadas desaprovadas (fls. 29/30).
Interposto recurso (fls. 33/40), o Tribunal Regional Eleitoral reconheceu de ofício a nulidade da sentença e determinou a baixa dos autos ao
Juízo de origem para intimação do prestador sobre o parecer conclusivo da Unidade Técnica, a fim de que fosse conferido regular
prosseguimento ao feito (Acórdão de fls. 58/63).
Com a baixa dos autos, o Juízo da 185ª ZE converteu o feito para o rito ordinário e determinou a intimação do prestador das contas para
manifestar-se sobre o parecer técnico conclusivo, apresentando prestação de contas retificadora, acompanhada de todos os documentos e
informações descritas no art. 48 da Resolução TSE n. 23.463/2015 (fl. 68).
Devidamente intimado, o prestador deixou transcorrer o prazo sem manifestação (fl. 70).
Foi determinada a análise técnica e emissão de novo parecer conclusivo (fls. 71, item 1).
Do exame efetuado, pós conversão para o rito ordinário, foi emitido Parecer pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 73/74).
Tendo em vista a extinção da 185ªZE (rezoneamento), o feito foi redistribuído para esta 68ªZE (fl. 79).
Devidamente intimado, o prestador deixou transcorrer o prazo sem manifestação (fl. 81).
O Ministério Público manifestou-se pela reprovação das contas (fls. 83/85).
DECIDO
Ante a anulação da sentença de fls. 29/30, o feito foi convertido para o rito ordinário, de acordo com o art. 62 da Resolução TSE nº
23.463/2015.
Devidamente intimado do Parecer Técnico Conclusivo de fl. 23, o prestador não apresentou manifestação (fl. 70). Emitido novo parecer, após
conversão para o rito ordinário (fls. 73/74), novamente transcorreu o prazo sem manifestação (fl. 81).
Após nova análise técnica (Parecer de fls. 73/74), nos termos dos artigos 62 e seguintes da Resolução TSE n.º 23.463/2015, foram relatadas
pelo setor técnico as seguintes situações:
1 - Abertura de conta bancária de campanha em desacordo com o prazo disposto na legislação.
2 – Extratos bancários que não contemplam todo o período da campanha e não apresentam saldo final zerado.
3 - Não comprovação de recolhimentos das sobras financeiras de campanha ao respectivo órgão partidário.
4 - Existência de gasto realizado com combustível, sem o correspondente registro de locação, cessão de veículos ou publicidade com carro de
som.
Do exame dos autos, verifico que a abertura da conta bancária movimentada na campanha se deu após o prazo previsto na legislação
pertinente. A despeito de o candidato afirmar que o pedido de abertura desta se deu dentro do prazo, os documentos comprobatórios, ao
contrário do que foi alegado, não foram juntados aos Autos, sendo razoável aceitar a informação dos extratos eletrônicos. Todavia, ressalvas
são suficientes para tal fato.
No que se refere aos extratos bancários, em que pese a ausência de juntada do extrato consolidado pelo prestador, na análise conjunta dos
extratos físicos com os extratos eletrônicos, foi possível verificar a movimentação financeira declarada nas presentes contas, restando uma
ressalva quanto à omissão na juntada de documentos.
Quanto à sobra financeira de campanha, o candidato alegou às fls. 18/19 que, junto com a manifestação estaria anexo o comprovante de
depósito dos valores na conta corrente do Partido Progressista de Cascavel, contudo, não foram juntados aos autos tal documento. No Parecer
conclusivo de fls. 73/74, foram juntados os extratos eletrônicos no qual foi possível constatar que as sobras financeiras foram transferidas para
a conta do Partido Progressista (fls. 75/76), restando uma ressalva pela omissão do prestador em apresentar o comprovante.
O parecer técnico conclusivo (fls. 73/74) também acusou que o prestador não declarou gastos com locação e cessão de veículo, contrariando o
contido no art. 48, I, g, da Resolução TSE nº. 23.463/2015.
Em sua manifestação (fls. 18/19), o prestador alegou "... que utilizou veículo na campanha, e, por equívoco, o bem não foi colocado na sua
prestação de contas, o que foi regularizado através de envio da informação por prestação de contas retificadora.", o que não corresponde com
a verdade, já que não foi trazida, aos autos, nenhuma retificação das contas inicialmente apresentadas.
O candidato realizou gastos consideráveis com combustíveis, no total de R$ 1.840,67 (mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta e sete
centavos), correspondentes a 28,3% das despesas efetuadas.
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No parecer técnico de fls. 73/74, foi constatado que, em que pese o prestador não ter apresentado retificadora e documentos comprobatórios
do uso do veículo, de acordo com as informações constantes no sistema de divulgação de candidatura da Justiça Eleitoral - DIVULGACAND, o
candidato declarou ser proprietário de veículo automotor, fato que ensejaria apenas uma ressalva nas contas prestadas.
Contudo, assiste razão ao Ministério Público Eleitoral, quando afirma que não foi apresentada nenhuma prova idônea acerca das
inconsistências apontadas nos autos.
No presente caso, apesar das diversas oportunidades que teve para se manifestar nos autos, o candidato limitou-se a alegar que utilizou
veículo na campanha, sem sequer informar qual veículo que teria sido efetivamente utilizado, se de sua propriedade ou de terceiros. Também
não há qualquer documento nos autos referente ao veículo que teria sido utilizado.
O fato de haver registro de veículo no registro de candidatura não desincumbe o prestador de se manifestar individualizando o veículo que teria
sido utilizado, seja de sua propriedade ou de terceiro, o que não ocorreu nos presentes autos.
Assim, ao contrário do alegado pelo prestador, não foi juntado aos autos nenhum documento (retificadora ou documento do veículo utilizado)
apto à efetiva comprovação da regularidade do gasto efetuado com combustíveis.
Há entendimento pacificado de que a falta de contabilização de gastos com cessão ou locação de veículos, constatada a partir de valores
gastos com combustíveis, compromete a regularidade das contas e é suficientemente grave para levar à desaprovação delas, já que, não há
como aferir corretamente a forma que o combustível foi utilizado e muito menos quem dele se beneficiou.
Nesse sentido os seguintes julgados sobre o assunto discutido:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a omissão de despesa com cessão de veículo, constatada a partir de valores
despendidos com combustível, configura irregularidade grave e insanável, apta a ensejar a rejeição das contas do candidato.
2. Na espécie, para verificar se a omissão de despesa com cessão de veículo, constatada a partir de valores despendidos com combustível,
era insignificante no contexto da campanha, seria necessário o reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 38314, Acórdão de 02/02/2015, Relator(a) Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 34, Data 20/02/0215, Página 54) – sublinhei
EMENTA - ELEIÇÕES 2014 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO ESTADUAL - LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.406/2014 - VIOLAÇÃO DA FIDEDIGNIDADE DAS CONTAS - CONJUNTO DE IRREGULARIDADES QUE AFASTAM A APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - CONTAS DESAPROVADAS.
Irregularidades: a) realização de movimentações financeiras antes da entrega da primeira e da segunda parcial de contas e que nelas não
foram informadas; b) ausência de apresentação de documentos relativos à doação estimada; c) despesa com combustível sem registro de
correspondente locação ou cessão de veículos.
(PRESTACAO DE CONTAS nº 169293, Acórdão nº 50395 de 29/10/2015, Relator(a) LOURIVAL PEDRO CHEMIM, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 06/11/2015) - sublinhei
ELEIÇÕES 2010 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO - AUSÊNCIA DE RECIBOS ELEITORAIS E DOCUMENTOS FISCAIS RECURSOS ESTIMÁVEIS - GASTOS COM COMBUSTÍVEIS - OMISSÃO DE DESPESA - IRREGULARIDADE INSANÁVEL DESAPROVAÇÃO.
1. A ausência de recibos eleitorais impede a efetiva análise das contas. Na hipótese de declaração de gastos com combustíveis, a ausência
de indicação do veículo utilizado, se próprio, de terceiro ou alugado, é caracterizada como omissão de despesa, irregularidade considerada
insanável, que impõe a desaprovação das contas.
2. Contas desaprovadas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 376444, Acórdão nº 5845 de 16/07/2014, Relator(a) OLINDO HERCULANO DE MENEZES, Publicação: DJE Diário de Justiça Eletrônico do TRE-DF, Tomo 133, Data 18/07/2014, Página 3/4) - sublinhei
Ante o exposto, JULGO DESAPROVADAS, as contas eleitorais do candidato MARCOS ROBERTO DIEL, com base no artigo 30, inciso III da
Lei 9.504/1997 e art. 68, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Proceda o cartório o registro do ASE 230 - Irregularidade na prestação de contas – motivo 3, no cadastro eleitoral do candidato.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral com entrega de cópia integral dos presentes autos, em obediência ao art. 74 da Resolução TSE nº.
23.463/2015, para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 4º)
P.R.I, nos termos do parágrafo único do art. 71 da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Oportunamente, após as anotações de praxe, arquivem-se.
Cascavel, 30 de novembro de 2017.
PAULO DAMAS
JUIZ ELEITORAL
4) PROCESSO Nº: 303-32.2016.6.16.0185
PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO – ELEIÇÃO PROPORCIONAL - ELEIÇÕES 2016
CANDIDATO: MIGUEL MANICA (PP)
MUNICÍPIO: CASCAVEL/PR
ADVOGADO (S): SAULO FERREIRA NETTO – OAB/PR 38.244;RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA – OAB/PR
46.983;PEDRO PAULO CAPOVILLA – OAB/PR 79.856;ALINE RAQUEL MOSCHEN – OAB/PR 69.951;BRUNA CAROLINE SCHULTZ OAB/PR 85.487
JUIZ ELEITORAL: DR. PAULO DAMAS
Vistos e examinados,
Trata-se de prestação de contas de campanha eleitoral do candidato MIGUEL MANICA, entregue em 01/11/2016, e processadas perante o
Juízo da 185ª de Cascavel.
Foi publicado pelo cartório o edital das contas apresentadas, tendo transcorrido em branco o prazo de impugnação (fls. 11).
Elaborado parecer conclusivo, foi constatado que as irregularidades apontadas na primeira análise não foram sanadas e sugeriu-se a
desaprovação das contas (fls. 23).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pala desaprovação das contas (fls. 26/27).
As contas foram julgadas desaprovadas (fls. 29/30).
Interposto recurso (fls. 33/40), o Tribunal Regional Eleitoral reconheceu de ofício a nulidade da sentença e determinou a baixa dos autos ao
Juízo de origem para intimação do prestador sobre o parecer conclusivo da Unidade Técnica, a fim de que fosse conferido regular
prosseguimento ao feito (Acórdão de fls. 56/61).
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Com a baixa dos autos, o Juízo da 185ª ZE converteu o feito para o rito ordinário e determinou a intimação do prestador das contas para
manifestar-se sobre o parecer técnico conclusivo, apresentando prestação de contas retificadora, acompanhada de todos os documentos e
informações descritas no art. 48 da Resolução TSE n. 23.463/2015 (fl. 66).
Devidamente intimado, o prestador deixou transcorrer o prazo sem manifestação (fl. 68).
Foi determinada a análise técnica e emissão de novo parecer conclusivo (fls. 69, item 1).
Do exame efetuado, pós conversão para o rito ordinário, foi emitido Parecer pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 71/72).
Tendo em vista a extinção da 185ªZE (rezoneamento), o feito foi redistribuído para esta 68ªZE (fl. 77).
Devidamente intimado, o prestador deixou transcorrer o prazo sem manifestação (fl. 79).
O Ministério Público manifestou-se pela reprovação das contas (fls. 81/83).
DECIDO
Ante a anulação da sentença de fls. 29/30, o feito foi convertido para o rito ordinário, de acordo com o art. 62 da Resolução TSE nº
23.463/2015.
Devidamente intimado do Parecer Técnico Conclusivo de fl. 23, o prestador não apresentou manifestação (fl. 68). Emitido novo parecer, após
conversão para o rito ordinário (fls. 71/72), novamente transcorreu o prazo sem manifestação (fl. 79).
Após nova análise técnica (Parecer de fls. 71/72), nos termos dos artigos 62 e seguintes da Resolução TSE n.º 23.463/2015, foram relatadas
pelo setor técnico as seguintes situações:
1 - Abertura de conta bancária de campanha em desacordo com o prazo disposto na legislação.
2 – Extratos bancários que não contemplam todo o período da campanha e não apresentam saldo final zerado.
3 - Não comprovação de recolhimentos das sobras financeiras de campanha ao respectivo órgão partidário.
4 - Existência de gasto realizado com combustível, sem o correspondente registro de locação, cessão de veículos ou publicidade com carro de
som.
Do exame dos autos, verifico que a abertura da conta bancária movimentada na campanha se deu após o prazo previsto na legislação
pertinente. A despeito de o candidato afirmar que o pedido de abertura desta se deu dentro do prazo, os documentos comprobatórios, ao
contrário do que foi alegado, não foram juntados aos Autos, sendo razoável aceitar a informação dos extratos eletrônicos. Todavia, ressalvas
são suficientes para tal fato.
No que se refere aos extratos bancários, em que pese a ausência de juntada do extrato consolidado pelo prestador, na análise conjunta dos
extratos físicos com os extratos eletrônicos, foi possível verificar a movimentação financeira declarada nas presentes contas, restando uma
ressalva quanto à omissão na juntada de documentos.
Quanto à sobra financeira de campanha, o candidato alegou às fls. 18/19 que, junto com a manifestação estaria anexo o comprovante de
depósito dos valores na conta corrente do Partido Progressista de Cascavel, contudo, não foram juntados aos autos tal documento. No Parecer
conclusivo de fls. 71/72, foram juntados os extratos eletrônicos no qual foi possível constatar que as sobras financeiras foram transferidas para
a conta do Partido Progressista (fls. 73/74), restando uma ressalva pela omissão do prestador em apresentar o comprovante.
O parecer técnico conclusivo (fls. 71/72) também acusou que o prestador não declarou gastos com locação e cessão de veículo, contrariando o
contido no art. 48, I, g, da Resolução TSE nº. 23.463/2015.
Em sua manifestação (fls. 18/19), o prestador alegou "... que utilizou veículo na campanha, e, por equívoco, o bem não foi colocado na sua
prestação de contas, o que foi regularizado através de envio da informação por prestação de contas retificadora.", o que não corresponde com
a verdade, já que não foi trazida, aos autos, nenhuma retificação das contas inicialmente apresentadas.
O candidato realizou gastos consideráveis com combustíveis, no total de R$ 1.843,73 (mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e três
centavos), correspondentes a 28,35% das despesas efetuadas.
No parecer técnico de fls. 71/72, foi constatado que, em que pese o prestador não ter apresentado retificadora e documentos comprobatórios
do uso do veículo, de acordo com as informações constantes no sistema de divulgação de candidatura da Justiça Eleitoral - DIVULGACAND, o
candidato declarou ser proprietário de veículo automotor, fato que ensejaria apenas uma ressalva nas contas prestadas.
Contudo, assiste razão ao Ministério Público Eleitoral, quando afirma que não foi apresentada nenhuma prova idônea acerca das
inconsistências apontadas nos autos.
No presente caso, apesar das diversas oportunidades que teve para se manifestar nos autos, o candidato limitou-se a alegar que utilizou
veículo na campanha, sem sequer informar qual veículo que teria sido efetivamente utilizado, se de sua propriedade ou de terceiros. Também
não há qualquer documento nos autos referente ao veículo que teria sido utilizado.
O fato de haver registro de veículo no registro de candidatura não desincumbe o prestador de se manifestar individualizando o veículo que teria
sido utilizado, seja de sua propriedade ou de terceiro, o que não ocorreu nos presentes autos.
Assim, ao contrário do alegado pelo prestador, não foi juntado aos autos nenhum documento (retificadora ou documento do veículo utilizado)
apto à efetiva comprovação da regularidade do gasto efetuado com combustíveis.
Há entendimento pacificado de que a falta de contabilização de gastos com cessão ou locação de veículos, constatada a partir de valores
gastos com combustíveis, compromete a regularidade das contas e é suficientemente grave para levar à desaprovação delas, já que, não há
como aferir corretamente a forma que o combustível foi utilizado e muito menos quem dele se beneficiou.
Nesse sentido os seguintes julgados sobre o assunto discutido:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a omissão de despesa com cessão de veículo, constatada a partir de valores
despendidos com combustível, configura irregularidade grave e insanável, apta a ensejar a rejeição das contas do candidato.
2. Na espécie, para verificar se a omissão de despesa com cessão de veículo, constatada a partir de valores despendidos com combustível,
era insignificante no contexto da campanha, seria necessário o reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 38314, Acórdão de 02/02/2015, Relator(a) Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 34, Data 20/02/0215, Página 54) – sublinhei
EMENTA - ELEIÇÕES 2014 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO ESTADUAL - LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.406/2014 - VIOLAÇÃO DA FIDEDIGNIDADE DAS CONTAS - CONJUNTO DE IRREGULARIDADES QUE AFASTAM A APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - CONTAS DESAPROVADAS.
Irregularidades: a) realização de movimentações financeiras antes da entrega da primeira e da segunda parcial de contas e que nelas não
foram informadas; b) ausência de apresentação de documentos relativos à doação estimada; c) despesa com combustível sem registro de
correspondente locação ou cessão de veículos.
(PRESTACAO DE CONTAS nº 169293, Acórdão nº 50395 de 29/10/2015, Relator(a) LOURIVAL PEDRO CHEMIM, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 06/11/2015) - sublinhei
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ELEIÇÕES 2010 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO - AUSÊNCIA DE RECIBOS ELEITORAIS E DOCUMENTOS FISCAIS RECURSOS ESTIMÁVEIS - GASTOS COM COMBUSTÍVEIS - OMISSÃO DE DESPESA - IRREGULARIDADE INSANÁVEL DESAPROVAÇÃO.
1. A ausência de recibos eleitorais impede a efetiva análise das contas. Na hipótese de declaração de gastos com combustíveis, a ausência
de indicação do veículo utilizado, se próprio, de terceiro ou alugado, é caracterizada como omissão de despesa, irregularidade considerada
insanável, que impõe a desaprovação das contas.
2. Contas desaprovadas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 376444, Acórdão nº 5845 de 16/07/2014, Relator(a) OLINDO HERCULANO DE MENEZES, Publicação: DJE Diário de Justiça Eletrônico do TRE-DF, Tomo 133, Data 18/07/2014, Página 3/4) - sublinhei
Ante o exposto, JULGO DESAPROVADAS, as contas eleitorais do candidato MIGUEL MANICA, com base no artigo 30, inciso III da Lei
9.504/1997 e art. 68, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Proceda o cartório o registro do ASE 230 - Irregularidade na prestação de contas – motivo 3, no cadastro eleitoral do candidato.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral com entrega de cópia integral dos presentes autos, em obediência ao art. 74 da Resolução TSE nº.
23.463/2015, para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 4º)
P.R.I, nos termos do parágrafo único do art. 71 da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Oportunamente, após as anotações de praxe, arquivem-se.
Cascavel, 30 de novembro de 2017.
PAULO DAMAS
JUIZ ELEITORAL
5) PROCESSO Nº: 294-70.2016.6.16.0185
PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO – ELEIÇÃO PROPORCIONAL - ELEIÇÕES 2016
CANDIDATO: MARIA DEVANIR DA CRUZ (PP)
MUNICÍPIO: CASCAVEL/PR
ADVOGADO (S): SAULO FERREIRA NETTO – OAB/PR 38.244;RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA – OAB/PR
46.983;PEDRO PAULO CAPOVILLA – OAB/PR 79.856;ALINE RAQUEL MOSCHEN – OAB/PR 69.951;BRUNA CAROLINE SCHULTZ OAB/PR 85.487
JUIZ ELEITORAL: DR. PAULO DAMAS
Vistos e examinados,
Trata-se de prestação de contas de campanha eleitoral da candidata MARIA DEVANIR DA CRUZ, entregue em 31/10/2016, e processadas
perante o Juízo da 185ª de Cascavel.
Foi publicado pelo cartório o edital das contas apresentadas, tendo transcorrido em branco o prazo de impugnação (fls. 11).
Elaborado parecer conclusivo, foi constatado que as irregularidades apontadas na primeira análise não foram sanadas e sugeriu-se a
desaprovação das contas (fls. 23).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pala desaprovação das contas (fls. 26/28).
As contas foram julgadas desaprovadas (fls. 30/31-v).
Interposto recurso (fls. 34/41), o Tribunal Regional Eleitoral reconheceu de ofício a nulidade da sentença e determinou a baixa dos autos ao
Juízo de origem para intimação do prestador sobre o parecer conclusivo da Unidade Técnica, a fim de que fosse conferido regular
prosseguimento ao feito (Acórdão de fls. 58/63).
Com a baixa dos autos, o Juízo da 185ª ZE converteu o feito para o rito ordinário e determinou a intimação do prestador das contas para
manifestar-se sobre o parecer técnico conclusivo, apresentando prestação de contas retificadora, acompanhada de todos os documentos e
informações descritas no art. 48 da Resolução TSE n. 23.463/2015 (fl. 68).
Devidamente intimado, o prestador deixou transcorrer o prazo sem manifestação (fl. 70).
Foi determinada a análise técnica e emissão de novo parecer conclusivo (fls. 71, item 1).
Do exame efetuado, pós conversão para o rito ordinário, foi emitido Parecer pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 73/74).
Tendo em vista a extinção da 185ªZE (rezoneamento), o feito foi redistribuído para esta 68ªZE (fl. 79).
Devidamente intimado, o prestador deixou transcorrer o prazo sem manifestação (fl. 81).
O Ministério Público manifestou-se pela reprovação das contas (fls. 83/85).
DECIDO
Ante a anulação da sentença de fls. 30/31-v, o feito foi convertido para o rito ordinário, de acordo com o art. 62 da Resolução TSE nº
23.463/2015.
Devidamente intimado do Parecer Técnico Conclusivo de fl. 23, a prestadora não apresentou manifestação (fl. 70). Emitido novo parecer, após
conversão para o rito ordinário (fls. 73/74), novamente transcorreu o prazo sem manifestação (fl. 81).
Após nova análise técnica (Parecer de fls. 73/74), nos termos dos artigos 62 e seguintes da Resolução TSE n.º 23.463/2015, foram relatadas
pelo setor técnico as seguintes situações:
1 - Abertura de conta bancária de campanha em desacordo com o prazo disposto na legislação.
2 – Extratos bancários que não contemplam todo o período da campanha e não apresentam saldo final zerado.
3 - Não comprovação de recolhimentos das sobras financeiras de campanha ao respectivo órgão partidário.
4 - Existência de gasto realizado com combustível, sem o correspondente registro de locação, cessão de veículos ou publicidade com carro de
som.
Do exame dos autos, verifico que a abertura da conta bancária movimentada na campanha se deu após o prazo previsto na legislação
pertinente. A despeito de o candidato afirmar que o pedido de abertura desta se deu dentro do prazo, os documentos comprobatórios, ao
contrário do que foi alegado, não foram juntados aos Autos, sendo razoável aceitar a informação dos extratos eletrônicos. Todavia, ressalvas
são suficientes para tal fato.
No que se refere aos extratos bancários, em que pese a ausência de juntada do extrato consolidado pela prestadora, na análise conjunta dos
extratos físicos com os extratos eletrônicos, foi possível verificar a movimentação financeira declarada nas presentes contas, restando uma
ressalva quanto à omissão na juntada de documentos.
Quanto à sobra financeira de campanha, a candidata alegou às fl. 18/19 que, junto com a manifestação estaria anexo o comprovante de
depósito dos valores na conta corrente do Partido Progressista de Cascavel, contudo, não foram juntados aos autos tal documento. No Parecer
conclusivo de fls. 73/74, foram juntados os extratos eletrônicos no qual foi possível constatar que as sobras financeiras foram transferidas para
a conta do Partido Progressista (fls. 75/76), restando uma ressalva pela omissão da prestadora em apresentar o comprovante.

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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O parecer técnico conclusivo (fls. 73/74) também acusou que a prestadora não declarou gastos com locação e cessão de veículo, contrariando
o contido no art. 48, I, g, da Resolução TSE nº. 23.463/2015.
Em sua manifestação (fls. 18/19), a prestadora alegou "... que utilizou veículo na campanha, e, por equívoco, o bem não foi colocado na sua
prestação de contas, o que foi regularizado através de envio da informação por prestação de contas retificadora.", o que não corresponde com
a verdade, já que não foi trazida, aos autos, nenhuma retificação das contas inicialmente apresentadas.
A candidata realizou gastos consideráveis com combustíveis, no total de R$ 1.842,25 (mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco
centavos), correspondentes a 35% (trinta e cinco por cento) das despesas efetuadas.
No parecer técnico de fls. 73/74, foi constatado que, em que pese o prestador não ter apresentado retificadora e documentos comprobatórios
do uso do veículo, de acordo com as informações constantes no sistema de divulgação de candidatura da Justiça Eleitoral - DIVULGACAND, a
candidata declarou ser proprietária de veículo automotor, fato que ensejaria apenas uma ressalva nas contas prestadas.
Contudo, assiste razão ao Ministério Público Eleitoral, quando afirma que não foi apresentada nenhuma prova idônea acerca das
inconsistências apontadas nos autos.
No presente caso, apesar das diversas oportunidades que teve para se manifestar nos autos, a candidata limitou-se a alegar que utilizou
veículo na campanha, sem sequer informar qual veículo que teria sido efetivamente utilizado, se de sua propriedade ou de terceiros. Também
não há qualquer documento nos autos referente ao veículo que teria sido utilizado.
O fato de haver registro de veículo no registro de candidatura não desincumbe a prestadora de se manifestar individualizando o veículo que
teria sido utilizado, seja de sua propriedade ou de terceiro, o que não ocorreu nos presentes autos.
Assim, ao contrário do alegado pela prestadora, não foi juntado aos autos nenhum documento (retificadora ou documento do veículo utilizado)
apto à efetiva comprovação da regularidade do gasto efetuado com combustíveis.
Há entendimento pacificado de que a falta de contabilização de gastos com cessão ou locação de veículos, constatada a partir de valores
gastos com combustíveis, compromete a regularidade das contas e é suficientemente grave para levar à desaprovação delas, já que, não há
como aferir corretamente a forma que o combustível foi utilizado e muito menos quem dele se beneficiou.
Nesse sentido os seguintes julgados sobre o assunto discutido:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a omissão de despesa com cessão de veículo, constatada a partir de valores
despendidos com combustível, configura irregularidade grave e insanável, apta a ensejar a rejeição das contas do candidato.
2. Na espécie, para verificar se a omissão de despesa com cessão de veículo, constatada a partir de valores despendidos com combustível,
era insignificante no contexto da campanha, seria necessário o reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 38314, Acórdão de 02/02/2015, Relator(a) Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 34, Data 20/02/0215, Página 54) – sublinhei
EMENTA - ELEIÇÕES 2014 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO ESTADUAL - LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.406/2014 - VIOLAÇÃO DA FIDEDIGNIDADE DAS CONTAS - CONJUNTO DE IRREGULARIDADES QUE AFASTAM A APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - CONTAS DESAPROVADAS.
Irregularidades: a) realização de movimentações financeiras antes da entrega da primeira e da segunda parcial de contas e que nelas não
foram informadas; b) ausência de apresentação de documentos relativos à doação estimada; c) despesa com combustível sem registro de
correspondente locação ou cessão de veículos.
(PRESTACAO DE CONTAS nº 169293, Acórdão nº 50395 de 29/10/2015, Relator(a) LOURIVAL PEDRO CHEMIM, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 06/11/2015) - sublinhei
ELEIÇÕES 2010 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO - AUSÊNCIA DE RECIBOS ELEITORAIS E DOCUMENTOS FISCAIS RECURSOS ESTIMÁVEIS - GASTOS COM COMBUSTÍVEIS - OMISSÃO DE DESPESA - IRREGULARIDADE INSANÁVEL DESAPROVAÇÃO.
1. A ausência de recibos eleitorais impede a efetiva análise das contas. Na hipótese de declaração de gastos com combustíveis, a ausência
de indicação do veículo utilizado, se próprio, de terceiro ou alugado, é caracterizada como omissão de despesa, irregularidade considerada
insanável, que impõe a desaprovação das contas.
2. Contas desaprovadas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 376444, Acórdão nº 5845 de 16/07/2014, Relator(a) OLINDO HERCULANO DE MENEZES, Publicação: DJE Diário de Justiça Eletrônico do TRE-DF, Tomo 133, Data 18/07/2014, Página 3/4) - sublinhei
Ante o exposto, JULGO DESAPROVADAS, as contas eleitorais da candidata MARIA DEVANIR DA CRUZ, com base no artigo 30, inciso III da
Lei 9.504/1997 e art. 68, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Proceda o cartório o registro do ASE 230 - Irregularidade na prestação de contas – motivo 3, no cadastro eleitoral do candidato.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral com entrega de cópia integral dos presentes autos, em obediência ao art. 74 da Resolução TSE nº.
23.463/2015, para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 4º)
P.R.I, nos termos do parágrafo único do art. 71 da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Oportunamente, após as anotações de praxe, arquivem-se.
Cascavel, 30 de novembro de 2017.
PAULO DAMAS
JUIZ ELEITORAL
6) PROCESSO Nº: 218-46.2016.6.16.0185
PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO – ELEIÇÃO PROPORCIONAL - ELEIÇÕES 2016
CANDIDATO: JANDIRA CORDEIRO DOS SANTOS (PP)
MUNICÍPIO: CASCAVEL/PR
ADVOGADO (S): SAULO FERREIRA NETTO – OAB/PR 38.244;RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA – OAB/PR
46.983;PEDRO PAULO CAPOVILLA – OAB/PR 79.856;BRUNA CAROLINE SCHULTZ – OAB/PR 85.487; MARCELO SANDRI
RODRIGUES - OAB/PR 63.364;ALINE RAQUEL MOSCHEN – OAB/PR 69.951;MARIA EMILIA VIEIRA SALVATTI FERREIRA - OAB/PR
51.850; TIAGO VIDAL VIEIRA – OAB/PR 54.231
JUIZ ELEITORAL: DR. PAULO DAMAS
Vistos e examinados,
Trata-se de prestação de contas de campanha eleitoral da candidata JANDIRA CORDEIRO DOS SANTOS, entregue em 31/10/2016, e
processadas perante o Juízo da 185ª de Cascavel.
Foi publicado pelo cartório o edital das contas apresentadas, tendo transcorrido em branco o prazo de impugnação (fls. 11).
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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Elaborado parecer conclusivo, foi constatado que as irregularidades apontadas na primeira análise não foram sanadas e sugeriu-se a
desaprovação das contas (fls. 29).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pala reprovação das contas (fls. 32/33).
As contas foram julgadas desaprovadas (fls. 35/36-v).
Interposto recurso (fls. 40/47), o Tribunal Regional Eleitoral reconheceu de ofício a nulidade da sentença e determinou a baixa dos autos ao
Juízo de origem para intimação da prestadora sobre o parecer conclusivo da Unidade Técnica, a fim de que fosse conferido regular
prosseguimento ao feito (Acórdão de fls. 65/70).
Com a baixa dos autos, o Juízo da 185ª ZE converteu o feito para o rito ordinário e determinou a intimação da prestadora das contas para
manifestar-se sobre o parecer técnico conclusivo, apresentando prestação de contas retificadora, acompanhada de todos os documentos e
informações descritas no art. 48 da Resolução TSE n. 23.463/2015 (fl. 75).
Devidamente intimada, a prestadora deixou transcorrer o prazo sem manifestação (fl. 77).
Foi determinada a análise técnica e emissão de novo parecer conclusivo (fls. 78, item 1).
Do exame efetuado, pós conversão para o rito ordinário, foi emitido Parecer pela desaprovação das contas (fls. 80/81-v).
Tendo em vista a extinção da 185ªZE (rezoneamento), o feito foi redistribuído para esta 68ªZE (fl. 87).
Devidamente intimada (fl. 89), a prestadora apresentou manifestação e documentos (fls. 90/97).
Em razão da documentação apresentada, foi emitido parecer (fls. 99), ratificando os termos do Parecer de fls. 80/81-v.
O Ministério Público manifestou-se pela reprovação das contas (fls. 102/104).
DECIDO
Ante a anulação da sentença de fls. 35/36-v, o feito foi convertido para o rito ordinário, de acordo com o art. 62 da Resolução TSE nº
23.463/2015.
Devidamente intimada do Parecer Técnico Conclusivo de fl. 29, a prestadora não apresentou manifestação (fl. 77). Emitido novo parecer, após
conversão para o rito ordinário (fls. 80/81-v), foi apresentada manifestação (fls. 90/94) e documentos (fls. 95/96).
Após nova análise técnica (Parecer de fls. 80/81-v e 99), nos termos dos artigos 62 e seguintes da Resolução TSE n.º 23.463/2015, foram
relatadas pelo setor técnico falhas e irregularidades nas contas apresentadas, quais sejam:
1 - Abertura de conta bancária de campanha em desacordo com o prazo disposto na legislação;
2 - Existência de gasto realizado com combustível, sem o correspondente registro de locação, cessão de veículos ou publicidade com carro de
som.
Do exame dos autos, verifico que a abertura da conta bancária movimentada na campanha se deu após o prazo previsto na legislação
pertinente. A despeito de o candidato afirmar que o pedido de abertura desta se deu dentro do prazo, os documentos comprobatórios, ao
contrário do que foi alegado, não foram juntados aos Autos, sendo razoável aceitar a informação dos extratos eletrônicos, uma vez que os
documentos juntados às fls. 95/96 não comprovam quando o Requerimento de Abertura de Conta teria sido efetivamente apresentado ao
banco. Todavia, ressalvas são suficientes para tal fato.
O parecer técnico conclusivo (fls. 80/81-v) também acusou que a prestadora não declarou gastos com locação e cessão de veículo,
contrariando o contido no art. 48, I, g, da Resolução TSE nº. 23.463/2015.
Em sua manifestação de fls. 16/17, a prestadora alegou ter usado o seu próprio veículo na campanha. Na manifestação de fls. 25/26, a
prestadora informou "... que utilizou veículo na campanha, e, por equívoco, o bem não foi colocado na sua prestação de contas, o que foi
regularizado através de envio da informação por prestação de contas retificadora.", o que não corresponde com a verdade, já que não foi
trazida, aos autos, nenhuma retificação das contas inicialmente apresentadas.
A candidata realizou gastos consideráveis com combustíveis, no total de R$ 1.837,87 (mil, oitocentos e trinta e sete reais e oitenta e sete
centavos), correspondentes a 28,25% das despesas efetuadas.
De acordo com as informações constantes no sistema de divulgação de candidatura da Justiça Eleitoral - DIVULGACAND, a candidata não
declarou ser proprietária de veículo automotor, nem apresentou nos autos qualquer documento comprobatório do veículo que teria sido
efetivamente utilizado na campanha, seja de sua propriedade ou de terceiros.
Assim, ao contrário do alegado pela prestadora, não foram juntados aos autos os documentos necessários à efetiva comprovação da
regularidade do gasto efetuado.
Há entendimento pacificado de que a falta de contabilização de gastos com cessão ou locação de veículos, constatada a partir de valores
gastos com combustíveis, compromete a regularidade das contas e é suficientemente grave para levar à desaprovação delas, já que, não há
como aferir corretamente a forma que o combustível foi utilizado e muito menos quem dele se beneficiou.
Nesse sentido os seguintes julgados sobre o assunto discutido:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a omissão de despesa com cessão de veículo, constatada a partir de valores
despendidos com combustível, configura irregularidade grave e insanável, apta a ensejar a rejeição das contas do candidato.
2. Na espécie, para verificar se a omissão de despesa com cessão de veículo, constatada a partir de valores despendidos com combustível,
era insignificante no contexto da campanha, seria necessário o reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 38314, Acórdão de 02/02/2015, Relator(a) Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 34, Data 20/02/0215, Página 54) – sublinhei
EMENTA - ELEIÇÕES 2014 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO ESTADUAL - LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.406/2014 - VIOLAÇÃO DA FIDEDIGNIDADE DAS CONTAS - CONJUNTO DE IRREGULARIDADES QUE AFASTAM A APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - CONTAS DESAPROVADAS.
Irregularidades: a) realização de movimentações financeiras antes da entrega da primeira e da segunda parcial de contas e que nelas não
foram informadas; b) ausência de apresentação de documentos relativos à doação estimada; c) despesa com combustível sem registro de
correspondente locação ou cessão de veículos.
(PRESTACAO DE CONTAS nº 169293, Acórdão nº 50395 de 29/10/2015, Relator(a) LOURIVAL PEDRO CHEMIM, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 06/11/2015) - sublinhei
ELEIÇÕES 2010 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO - AUSÊNCIA DE RECIBOS ELEITORAIS E DOCUMENTOS FISCAIS RECURSOS ESTIMÁVEIS - GASTOS COM COMBUSTÍVEIS - OMISSÃO DE DESPESA - IRREGULARIDADE INSANÁVEL DESAPROVAÇÃO.
1. A ausência de recibos eleitorais impede a efetiva análise das contas. Na hipótese de declaração de gastos com combustíveis, a ausência
de indicação do veículo utilizado, se próprio, de terceiro ou alugado, é caracterizada como omissão de despesa, irregularidade considerada
insanável, que impõe a desaprovação das contas.
2. Contas desaprovadas.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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(PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 376444, Acórdão nº 5845 de 16/07/2014, Relator(a) OLINDO HERCULANO DE MENEZES, Publicação: DJE Diário de Justiça Eletrônico do TRE-DF, Tomo 133, Data 18/07/2014, Página 3/4) - sublinhei
Ante o exposto, JULGO DESAPROVADAS, as contas eleitorais da candidata JANDIRA CORDEIRO DOS SANTOS, com base no artigo 30,
inciso III da Lei 9.504/1997 e art. 68, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Proceda o cartório o registro do ASE 230 - Irregularidade na prestação de contas – motivo 3, no cadastro eleitoral do candidato.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral com entrega de cópia integral dos presentes autos, em obediência ao art. 74 da Resolução TSE nº.
23.463/2015, para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 4º)
P.R.I, nos termos do parágrafo único do art. 71 da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Oportunamente, após as anotações de praxe, arquivem-se.
Cascavel, 30 de novembro de 2017.
PAULO DAMAS
JUIZ ELEITORAL

75ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
PUBLICAÇÃO DE SETENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 16-74.2017.6.16.0075
PARTIDO POLÍTICO : PP PARTIDO PROGRESSISTA
ADVOGADO(S): RUY FONSATTI JUNIOR – OAB/PR: nº 24841,MARCELO DALANHOL– OAB/PR: nº 31510, ANDRÉ DALANHOL-OAB/PR: nº
11288, BRUNA ROHR NESELLO-OAB/PR: nº 52595, BRUNO JOSÉ ZENNI- OAB/PR: nº 66522, KATIA CRISTINA SFREDO BOMBONATTO
DA SILVA-OAB/PR: nº 60865, JAIME CIRINO GONÇALVES NETO-OAB/PR: nº 52801, CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI-OAB/PR: nº
83807, SABINE STUMM-OAB/PR: nº 77150, CEZAR AUGUSTO DE OLIVEIRA FRANCO-OAB/PR: nº 24004, LEANDRO ROHR NESELLOOAB/PR: nº31858 e outros.
Autos nº 16-74.2017.6.16.0075
Prestação de Contas Anual
Partido: Partido Progressista
Município: Toledo - PR
Trata-se de prestação de contas anual, apresentada tempestivamente pelo PARTIDO PROGRESSISTA DE TOLEDO, referente ao exercício
2016, que tramitou sob a égide da Resolução TSE 23.464/2015.
Conforme certidão de fls. 123, o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado de Exercício do partido foram publicados em cartório,
decorrendo o prazo previsto no art. 31, §§ 2º e 3º da Resolução TSE 23.464/2015, sem que houvesse qualquer tipo de impugnação.
O Cartório Eleitoral expediu relatório de diligências às fls. 135, 150/151 e 189. O Partido Política, visando atender o solicitado, apresentou
documentos às fls. 141/147, 157/158 e 195/203.
Diante dos documentos e esclarecimentos prestados pelo Partido Político, o Cartório Eleitoral expediu relatório conclusivo, fls. 204/206,
manifestando-se pela aprovação com ressalvas, tendo em vista que as impropriedades e irregularidades foram sanadas.
No mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral, manifestou às fls. 209/210.
O Partido Político manifestou-se novamente às fls.215/216, na qual requer o julgamento das contas prestas e aprovadas ou subsidiariamente,
aprovadas com ressalvas.
É o relato. Decido.
O presente procedimento tem por objetivo verificar a regularidade, a confiabilidade e a consistência das contas apresentadas por este partido.
Regularmente intimado para adotar as providências, o órgão partidos apresentou documentos e esclarecimento, que sanaram as
impropriedades e irregularidades.
Desta forma, as impropriedades e irregularidades sanadas não comprometeram a regularidade das contas, motivo pelo qual, APROVO COM
RESSALVAS, as contas prestadas pelo PARTIDO PROGRESSISTAS (PP) do Município de Toledo, referente ao exercício financeiro de 2016.
Publique-se, registre-se e intime-se.
Após trânsito em julgado, registre-se a informação no SICO – Sistema de Contas Eleitorais e Partidárias e arquive-se.
Toledo, 29 de novembro de 2017.
FIGUEIREDO MONTEIRO NETO
JUIZ ELEITORAL

79ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação n° 51/2017
Relação n° 51/2017
Intimações diversas
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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Prestação de Contas n.º 82-42.2017.6.16.0079
Interessado: DEMOCRATAS - DEM
Município: Ibaiti
Finalidade: Intimação de sentença
Sentença
1. Relatório
Trata-se de declaração apresentada pela comissão provisória do PARTIDO DEMOCRATAS para fins de prestação de contas.
Parecer favorável da Unidade Técnica (fls. 11) e parcialmente favorável do Ministério Público Eleitoral (fls. 14/17).
Vieram os autos conclusos.
2. Fundamentos
A prestação de contas tem por objetivo verificar a regularidade, a confiabilidade e a consistência das contas do partido (artigo 32 da Lei dos
Partidos Políticos) e é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro (artigo 28, § 2º, da
Res. 23.464/2015 do TSE).
No caso dos autos, denota-se que a comissão provisória do partido apresentou tempestivamente suas contas.
Pois bem!
Com fulcro no art. 30 da Lei das Eleições c/c art. 45, inc. VIII, da Res. 23.464/2015 do TSE, submetido o feito a julgamento:
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;
b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do Ministério Público Eleitoral, a autoridade judiciária,
após ter assegurado o amplo direito de defesa, decide a causa de acordo com os elementos existentes e sua livre convicção;
c) verificado que a declaração apresentada não retrata a verdade, a autoridade judiciária deve determinar a aplicação das sanções cabíveis ao
órgão partidário e seus responsáveis, na forma do art. 46 dessa resolução e a extração de cópias para encaminhamento ao Ministério Público
Eleitoral para apuração da prática de crime eleitoral, em especial, o previsto no art. 350 do Código Eleitoral.
Diante da inexistência de impugnação ou movimentação financeira, não se verifica qualquer óbice para o acolhimento dos pareceres
apresentados pela Unidade Técnica e pelo Ministério Público, uma vez que a apresentação intempestiva das contas é mera irregularidade que
não as comprometem.
3. Dispositivo
ANTE O EXPOSTO, julgo aprovadas COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO DEMOCRATAS, relativas ao exercício de 2016.
Dou esta por publicada em mãos do Cartório.
Registre-se e Intimem-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Oportunamente, arquivem-se.
Ibaiti, 04 de dezembro de 2017.
RODRIGO YABAGATA ENDO
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas n.º 72-95.2017.6.16.0079
Interessado: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
Município: Ibaiti
Finalidade: Intimação de sentença
Sentença
1. Relatório
Trata-se de declaração apresentada pela comissão provisória do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA para fins de prestação
de contas.
Parecer favorável da Unidade Técnica (fls. 08) e do Ministério Público Eleitoral (fls. 11/13).
Vieram os autos conclusos.
2. Fundamentos
A prestação de contas tem por objetivo verificar a regularidade, a confiabilidade e a consistência das contas do partido (artigo 32 da Lei dos
Partidos Políticos) e é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro (artigo 28, § 2º, da
Res. 23.464/2015 do TSE).
No caso dos autos, denota-se que a comissão provisória do partido apresentou tempestivamente suas contas.
Pois bem!
Com fulcro no art. 30 da Lei das Eleições c/c art. 45, inc. VIII, da Res. 23.464/2015 do TSE, submetido o feito a julgamento:
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;
b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do Ministério Público Eleitoral, a autoridade judiciária,
após ter assegurado o amplo direito de defesa, decide a causa de acordo com os elementos existentes e sua livre convicção;
c) verificado que a declaração apresentada não retrata a verdade, a autoridade judiciária deve determinar a aplicação das sanções cabíveis ao
órgão partidário e seus responsáveis, na forma do art. 46 dessa resolução e a extração de cópias para encaminhamento ao Ministério Público
Eleitoral para apuração da prática de crime eleitoral, em especial, o previsto no art. 350 do Código Eleitoral.
Diante da inexistência de impugnação ou movimentação financeira, não se verifica qualquer óbice para o acolhimento dos pareceres
apresentados pela Unidade Técnica e pelo Ministério Público.
3. Dispositivo
ANTE O EXPOSTO, julgo aprovadas as contas prestadas pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA, relativas ao exercício de
2016.
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Dou esta por publicada em mãos do Cartório.
Registre-se e Intimem-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Oportunamente, arquivem-se.
IBAITI, 04 de dezembro de 2017.
RODRIGO YABAGATA ENDO
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas n.º 88-49.2017.6.16.0079
Interessado: PARTIDO PROGRESSISTA - PP
Município: Conselheiro Mairinck
Advogado: Marcelo Martinez Dib – OAB/PR n.º 71.869
Finalidade: Intimação de sentença
Sentença
1. Relatório
Trata-se de declaração apresentada pela comissão provisória do PARTIDO PROGRESSISTA para fins de prestação de contas.
Parecer favorável da Unidade Técnica (fls. 11) e parcialmente favorável do Ministério Público Eleitoral (fls. 14/17).
Vieram os autos conclusos.
2. Fundamentos
A prestação de contas tem por objetivo verificar a regularidade, a confiabilidade e a consistência das contas do partido (artigo 32 da Lei dos
Partidos Políticos) e é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro (artigo 28, § 2º, da
Res. 23.464/2015 do TSE).
No caso dos autos, denota-se que a comissão provisória do partido apresentou tempestivamente suas contas.
Pois bem!
Com fulcro no art. 30 da Lei das Eleições c/c art. 45, inc. VIII, da Res. 23.464/2015 do TSE, submetido o feito a julgamento:
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;
b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do Ministério Público Eleitoral, a autoridade judiciária,
após ter assegurado o amplo direito de defesa, decide a causa de acordo com os elementos existentes e sua livre convicção;
c) verificado que a declaração apresentada não retrata a verdade, a autoridade judiciária deve determinar a aplicação das sanções cabíveis ao
órgão partidário e seus responsáveis, na forma do art. 46 dessa resolução e a extração de cópias para encaminhamento ao Ministério Público
Eleitoral para apuração da prática de crime eleitoral, em especial, o previsto no art. 350 do Código Eleitoral.
Diante da inexistência de impugnação ou movimentação financeira, não se verifica qualquer óbice para o acolhimento dos pareceres
apresentados pela Unidade Técnica e pelo Ministério Público, uma vez que a apresentação intempestiva é mera irregularidade que não
compromete as contas prestadas.
3. Dispositivo
ANTE O EXPOSTO, julgo aprovadas COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO PROGRESSISTA, relativas ao exercício de 2016.
Dou esta por publicada em mãos do Cartório.
Registre-se e Intimem-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Oportunamente, arquivem-se.
IBAITI, 04 de dezembro de 2017.
RODRIGO YABAGATA ENDO
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas n.º 79-87.2017.6.16.0079
Interessado: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Município: Ibaiti
Finalidade: Intimação de sentença
Sentença
1. Relatório
Trata-se de declaração apresentada pela comissão provisória do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO para fins de prestação de contas.
Parecer favorável da Unidade Técnica (fls. 11) e parcialmente favorável do Ministério Público Eleitoral (fls. 14/17).
Vieram os autos conclusos.
2. Fundamentos
A prestação de contas tem por objetivo verificar a regularidade, a confiabilidade e a consistência das contas do partido (artigo 32 da Lei dos
Partidos Políticos) e é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro (artigo 28, § 2º, da
Res. 23.464/2015 do TSE).
No caso dos autos, denota-se que a comissão provisória do partido apresentou tempestivamente suas contas.
Pois bem!
Com fulcro no art. 30 da Lei das Eleições c/c art. 45, inc. VIII, da Res. 23.464/2015 do TSE, submetido o feito a julgamento:
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;
b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do Ministério Público Eleitoral, a autoridade judiciária,
após ter assegurado o amplo direito de defesa, decide a causa de acordo com os elementos existentes e sua livre convicção;
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c) verificado que a declaração apresentada não retrata a verdade, a autoridade judiciária deve determinar a aplicação das sanções cabíveis ao
órgão partidário e seus responsáveis, na forma do art. 46 dessa resolução e a extração de cópias para encaminhamento ao Ministério Público
Eleitoral para apuração da prática de crime eleitoral, em especial, o previsto no art. 350 do Código Eleitoral.
Diante da inexistência de impugnação ou movimentação financeira, não se verifica qualquer óbice para o acolhimento dos pareceres
apresentados pela Unidade Técnica e pelo Ministério Público, uma vez que a apresentação intempestiva das contas é mera irregularidade que
não as comprometem.
3. Dispositivo
ANTE O EXPOSTO, julgo aprovadas COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, relativas ao
exercício de 2016.
Dou esta por publicada em mãos do Cartório.
Registre-se e Intimem-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Oportunamente, arquivem-se.
IBAITI, 04 de dezembro de 2017.
RODRIGO YABAGATA ENDO
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas n.º 81-57.2017.6.16.0079
Interessado: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Município: Japira
Finalidade: Intimação de sentença
Sentença
1. Relatório
Trata-se de declaração apresentada pela comissão provisória do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO para fins de prestação de contas.
Parecer favorável da Unidade Técnica (fls. 10) e parcialmente favorável do Ministério Público Eleitoral (fls. 14/17).
Vieram os autos conclusos.
2. Fundamentos
A prestação de contas tem por objetivo verificar a regularidade, a confiabilidade e a consistência das contas do partido (artigo 32 da Lei dos
Partidos Políticos) e é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro (artigo 28, § 2º, da
Res. 23.464/2015 do TSE).
No caso dos autos, denota-se que a comissão provisória do partido apresentou tempestivamente suas contas.
Pois bem!
Com fulcro no art. 30 da Lei das Eleições c/c art. 45, inc. VIII, da Res. 23.464/2015 do TSE, submetido o feito a julgamento:
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;
b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do Ministério Público Eleitoral, a autoridade judiciária,
após ter assegurado o amplo direito de defesa, decide a causa de acordo com os elementos existentes e sua livre convicção;
c) verificado que a declaração apresentada não retrata a verdade, a autoridade judiciária deve determinar a aplicação das sanções cabíveis ao
órgão partidário e seus responsáveis, na forma do art. 46 dessa resolução e a extração de cópias para encaminhamento ao Ministério Público
Eleitoral para apuração da prática de crime eleitoral, em especial, o previsto no art. 350 do Código Eleitoral.
Diante da inexistência de impugnação ou movimentação financeira, não se verifica qualquer óbice para o acolhimento dos pareceres
apresentados pela Unidade Técnica e pelo Ministério Público, uma vez que a apresentação intempestiva das contas é mera irregularidade que
não as comprometem.
3. Dispositivo
ANTE O EXPOSTO, julgo aprovadas COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, relativas ao
exercício de 2016.
Dou esta por publicada em mãos do Cartório.
Registre-se e Intimem-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Oportunamente, arquivem-se.
Ibaiti, 04 de dezembro de 2017.
RODRIGO YABAGATA ENDO
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas n.º 85-94.2017.6.16.0079
Interessado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
Município: Ibaiti
Finalidade: Intimação de sentença
Sentença
1. Relatório
Trata-se de declaração apresentada pela comissão provisória do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA para fins de prestação de contas.
Parecer favorável da Unidade Técnica (fls. 11) e do Ministério Público Eleitoral (fls. 14/15), requerendo intimação do Diretório
Municipal/comissão provisória.
Vieram os autos conclusos.
2. Fundamentos
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A prestação de contas tem por objetivo verificar a regularidade, a confiabilidade e a consistência das contas do partido (artigo 32 da Lei dos
Partidos Políticos) e é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro (artigo 28, § 2º, da
Res. 23.464/2015 do TSE).
No caso dos autos, denota-se que a comissão provisória do partido apresentou tempestivamente suas contas.
Pois bem!
Com fulcro no art. 30 da Lei das Eleições c/c art. 45, inc. VIII, da Res. 23.464/2015 do TSE, submetido o feito a julgamento:
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;
b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do Ministério Público Eleitoral, a autoridade judiciária,
após ter assegurado o amplo direito de defesa, decide a causa de acordo com os elementos existentes e sua livre convicção;
c) verificado que a declaração apresentada não retrata a verdade, a autoridade judiciária deve determinar a aplicação das sanções cabíveis ao
órgão partidário e seus responsáveis, na forma do art. 46 dessa resolução e a extração de cópias para encaminhamento ao Ministério Público
Eleitoral para apuração da prática de crime eleitoral, em especial, o previsto no art. 350 do Código Eleitoral.
Diante da inexistência de impugnação ou movimentação financeira, não se verifica qualquer óbice para o acolhimento dos pareceres
apresentados pela Unidade Técnica. No que diz respeito às requisições formuladas pelo Ministério Público, entendo desnecessárias, posto que
não houve movimentação financeira conforme parecer técnico. Por fim, ressalte-se que a apresentação intempestiva das contas é mera
irregularidade que não as comprometem.
3. Dispositivo
ANTE O EXPOSTO, julgo aprovadas COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO POPULAR SOCIALISTA, relativas ao exercício
de 2016.
Dou esta por publicada em mãos do Cartório.
Registre-se e Intimem-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Oportunamente, arquivem-se.
Ibaiti, 04 de dezembro de 2017.
RODRIGO YABAGATA ENDO
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas n.º 80-72.2017.6.16.0079
Interessado: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
Município: Conselheiro Mairinck
Finalidade: Intimação de sentença
Sentença
1. Relatório
Trata-se de declaração apresentada pela comissão provisória do PARTIDO SOCIAL LIBERTAL para fins de prestação de contas.
Parecer da Unidade Técnica (fls. 11) e do Ministério Público Eleitoral (fls. 14/15), requerendo intimação do Diretório Municipal/comissão
provisória.
Vieram os autos conclusos.
2. Fundamentos
A prestação de contas tem por objetivo verificar a regularidade, a confiabilidade e a consistência das contas do partido (artigo 32 da Lei dos
Partidos Políticos) e é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro (artigo 28, § 2º, da
Res. 23.464/2015 do TSE).
No caso dos autos, denota-se que a comissão provisória do partido apresentou tempestivamente suas contas.
Pois bem!
Com fulcro no art. 30 da Lei das Eleições c/c art. 45, inc. VIII, da Res. 23.464/2015 do TSE, submetido o feito a julgamento:
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;
b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do Ministério Público Eleitoral, a autoridade judiciária,
após ter assegurado o amplo direito de defesa, decide a causa de acordo com os elementos existentes e sua livre convicção;
c) verificado que a declaração apresentada não retrata a verdade, a autoridade judiciária deve determinar a aplicação das sanções cabíveis ao
órgão partidário e seus responsáveis, na forma do art. 46 dessa resolução e a extração de cópias para encaminhamento ao Ministério Público
Eleitoral para apuração da prática de crime eleitoral, em especial, o previsto no art. 350 do Código Eleitoral.
Diante da inexistência de impugnação ou movimentação financeira, não se verifica qualquer óbice para o acolhimento dos pareceres
apresentados pela Unidade Técnica. No que diz respeito às requisições formuladas pelo Ministério Público, entendo desnecessárias, posto que
não houve movimentação financeira conforme parecer técnico. Por fim, ressalte-se que a apresentação intempestiva das contas é mera
irregularidade que não as comprometem.
3. Dispositivo
ANTE O EXPOSTO, julgo aprovadas COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO SOCIAL LIBERTAL, relativas ao exercício de
2016.
Dou esta por publicada em mãos do Cartório.
Registre-se e Intimem-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Oportunamente, arquivem-se.
Ibaiti, 04 de dezembro de 2017.
RODRIGO YABAGATA ENDO
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas n.º 87-64.2017.6.16.0079
Interessado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
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Município: Conselheiro Mairinck
Advogado: Marcelo Martinez Dib – OAB/PR n.º 71.869
Finalidade: Intimação de sentença
Sentença
1. Relatório
Trata-se de declaração apresentada pela comissão provisória do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA para fins de prestação de contas.
Parecer da Unidade Técnica (fls. 16) e do Ministério Público Eleitoral (fls. 19/20), requerendo intimação do Diretório Municipal/comissão
provisória.
Vieram os autos conclusos.
2. Fundamentos
A prestação de contas tem por objetivo verificar a regularidade, a confiabilidade e a consistência das contas do partido (artigo 32 da Lei dos
Partidos Políticos) e é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro (artigo 28, § 2º, da
Res. 23.464/2015 do TSE).
No caso dos autos, denota-se que a comissão provisória do partido apresentou tempestivamente suas contas.
Pois bem!
Com fulcro no art. 30 da Lei das Eleições c/c art. 45, inc. VIII, da Res. 23.464/2015 do TSE, submetido o feito a julgamento:
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;
b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do Ministério Público Eleitoral, a autoridade judiciária,
após ter assegurado o amplo direito de defesa, decide a causa de acordo com os elementos existentes e sua livre convicção;
c) verificado que a declaração apresentada não retrata a verdade, a autoridade judiciária deve determinar a aplicação das sanções cabíveis ao
órgão partidário e seus responsáveis, na forma do art. 46 dessa resolução e a extração de cópias para encaminhamento ao Ministério Público
Eleitoral para apuração da prática de crime eleitoral, em especial, o previsto no art. 350 do Código Eleitoral.
Diante da inexistência de impugnação ou movimentação financeira, não se verifica qualquer óbice para o acolhimento dos pareceres
apresentados pela Unidade Técnica. No que diz respeito às requisições formuladas pelo Ministério Público, entendo desnecessárias, posto que
não houve movimentação financeira conforme parecer técnico. Por fim, ressalte-se que a apresentação intempestiva das contas é mera
irregularidade que não as comprometem.
3. Dispositivo
ANTE O EXPOSTO, julgo aprovadas COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO POPULAR SOCIALISTA, relativas ao exercício
de 2016.
Dou esta por publicada em mãos do Cartório.
Registre-se e Intimem-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Oportunamente, arquivem-se.
Ibaiti, 04 de dezembro de 2017.
RODRIGO YABAGATA ENDO
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas n.º 91-04.2017.6.16.0079
Interessado: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
Município: Japira
Finalidade: Intimação de sentença
Sentença
1. Relatório
Trata-se de declaração apresentada pela comissão provisória do PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE para fins de prestação de
contas.
Parecer favorável da Unidade Técnica (fls. 10) e parcialmente favorável do Ministério Público Eleitoral (fls. 13/16).
Vieram os autos conclusos.
2. Fundamentos
A prestação de contas tem por objetivo verificar a regularidade, a confiabilidade e a consistência das contas do partido (artigo 32 da Lei dos
Partidos Políticos) e é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro (artigo 28, § 2º, da
Res. 23.464/2015 do TSE).
No caso dos autos, denota-se que a comissão provisória do partido apresentou tempestivamente suas contas.
Pois bem!
Com fulcro no art. 30 da Lei das Eleições c/c art. 45, inc. VIII, da Res. 23.464/2015 do TSE, submetido o feito a julgamento:
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;
b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do Ministério Público Eleitoral, a autoridade judiciária,
após ter assegurado o amplo direito de defesa, decide a causa de acordo com os elementos existentes e sua livre convicção;
c) verificado que a declaração apresentada não retrata a verdade, a autoridade judiciária deve determinar a aplicação das sanções cabíveis ao
órgão partidário e seus responsáveis, na forma do art. 46 dessa resolução e a extração de cópias para encaminhamento ao Ministério Público
Eleitoral para apuração da prática de crime eleitoral, em especial, o previsto no art. 350 do Código Eleitoral.
Diante da inexistência de impugnação ou movimentação financeira, não se verifica qualquer óbice para o acolhimento dos pareceres
apresentados pela Unidade Técnica e pelo Ministério Público, uma vez que a apresentação intempestiva das contas é mera irregularidade que
não as comprometem.
3. Dispositivo
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ANTE O EXPOSTO, julgo aprovadas COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE, relativas ao
exercício de 2016.
Dou esta por publicada em mãos do Cartório.
Registre-se e Intimem-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Oportunamente, arquivem-se.
Ibaiti, 04 de dezembro de 2017.
RODRIGO YABAGATA ENDO
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas n.º 93-71.2017.6.16.0079
Interessado: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB
Município: Conselheiro Mairinck
Advogado: Marcelo Martinez Dib – OAB/PR n.º 71.869
Finalidade: Intimação de sentença
Sentença
1. Relatório
Trata-se de declaração apresentada pela comissão provisória do PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO para fins de
prestação de contas.
Parecer favorável da Unidade Técnica (fls. 13) e parcialmente favorável do Ministério Público Eleitoral (fls. 16/19).
Vieram os autos conclusos.
2. Fundamentos
A prestação de contas tem por objetivo verificar a regularidade, a confiabilidade e a consistência das contas do partido (artigo 32 da Lei dos
Partidos Políticos) e é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro (artigo 28, § 2º, da
Res. 23.464/2015 do TSE).
No caso dos autos, denota-se que a comissão provisória do partido apresentou tempestivamente suas contas.
Pois bem!
Com fulcro no art. 30 da Lei das Eleições c/c art. 45, inc. VIII, da Res. 23.464/2015 do TSE, submetido o feito a julgamento:
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;
b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do Ministério Público Eleitoral, a autoridade judiciária,
após ter assegurado o amplo direito de defesa, decide a causa de acordo com os elementos existentes e sua livre convicção;
c) verificado que a declaração apresentada não retrata a verdade, a autoridade judiciária deve determinar a aplicação das sanções cabíveis ao
órgão partidário e seus responsáveis, na forma do art. 46 dessa resolução e a extração de cópias para encaminhamento ao Ministério Público
Eleitoral para apuração da prática de crime eleitoral, em especial, o previsto no art. 350 do Código Eleitoral.
Diante da inexistência de impugnação ou movimentação financeira, não se verifica qualquer óbice para o acolhimento dos pareceres
apresentados pela Unidade Técnica e pelo Ministério Público, uma vez que a apresentação intempestiva das contas é mera irregularidade que
não as comprometem.
3. Dispositivo
ANTE O EXPOSTO, julgo aprovadas COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO, relativas ao exercício de 2016.
Dou esta por publicada em mãos do Cartório.
Registre-se e Intimem-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Oportunamente, arquivem-se.
Ibaiti, 04 de dezembro de 2017.
RODRIGO YABAGATA ENDO
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas n.º 92-86.2017.6.16.0079
Interessado: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
Município: Conselheiro Mairinck
Advogado: Marcelo Martinez Dib – OAB/PR n.º 71.869
Finalidade: Intimação de sentença
Sentença
1. Relatório
Trata-se de declaração apresentada pela comissão provisória do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO para fins de prestação de contas.
Parecer favorável da Unidade Técnica (fls. 11) e parcialmente favorável do Ministério Público Eleitoral (fls. 14/17).
Vieram os autos conclusos.
2. Fundamentos
A prestação de contas tem por objetivo verificar a regularidade, a confiabilidade e a consistência das contas do partido (artigo 32 da Lei dos
Partidos Políticos) e é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro (artigo 28, § 2º, da
Res. 23.464/2015 do TSE).
No caso dos autos, denota-se que a comissão provisória do partido apresentou tempestivamente suas contas.
Pois bem!
Com fulcro no art. 30 da Lei das Eleições c/c art. 45, inc. VIII, da Res. 23.464/2015 do TSE, submetido o feito a julgamento:
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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;
b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do Ministério Público Eleitoral, a autoridade judiciária,
após ter assegurado o amplo direito de defesa, decide a causa de acordo com os elementos existentes e sua livre convicção;
c) verificado que a declaração apresentada não retrata a verdade, a autoridade judiciária deve determinar a aplicação das sanções cabíveis ao
órgão partidário e seus responsáveis, na forma do art. 46 dessa resolução e a extração de cópias para encaminhamento ao Ministério Público
Eleitoral para apuração da prática de crime eleitoral, em especial, o previsto no art. 350 do Código Eleitoral.
Diante da inexistência de impugnação ou movimentação financeira, não se verifica qualquer óbice para o acolhimento dos pareceres
apresentados pela Unidade Técnica e pelo Ministério Público, uma vez que a apresentação intempestiva das contas é mera irregularidade que
não as comprometem.
3. Dispositivo
ANTE O EXPOSTO, julgo aprovadas COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO SOCIAL CRISTÃO, relativas ao exercício de
2016.
Dou esta por publicada em mãos do Cartório.
Registre-se e Intimem-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Oportunamente, arquivem-se.
Ibaiti, 04 de dezembro de 2017.
RODRIGO YABAGATA ENDO
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas n.º 90-19.2017.6.16.0079
Interessado: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
Município: Conselheiro Mairinck
Advogado: Marcelo Martinez Dib – OAB/PR n.º 71.869
Finalidade: Intimação de sentença
Sentença
1. Relatório
Trata-se de declaração apresentada pela comissão provisória do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA para fins de prestação
de contas.
Parecer favorável da Unidade técnica (fls. 13) e do Ministério Público Eleitoral (fls. 16/19).
Vieram os autos conclusos.
2. Fundamentos
A prestação de contas tem por objetivo verificar a regularidade, a confiabilidade e a consistência das contas do partido (artigo 32 da Lei dos
Partidos Políticos) e é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro (artigo 28, § 2° da
Res. 23.464/2015 do TSE).
No caso dos autos, denota-se que a comissão provisória do partido NÃO apresentou tempestivamente suas contas.
Pois bem!
Com fulcro no art. 30 da Lei das Eleições c/c art. 45, inc. VIII, da Res. 23.464/2015 do TSE, submetido o feito a julgamento:
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;
b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do Ministério Público Eleitoral, a autoridade judiciária,
após ter assegurado o amplo direito de defesa, decide a causa de acordo com os elementos existentes e sua livre convicção;
c) verificado que a declaração apresentada não retrata a verdade, a autoridade judiciária deve determinar a aplicação das sanções cabíveis ao
órgão partidário e seus responsáveis, na forma do art. 46 dessa resolução e a extração de cópias para encaminhamento ao Ministério Público
Eleitoral para apuração da prática de crime eleitoral, em especial, o previsto no art. 350 do Código Eleitoral.
Diante da inexistência de impugnação ou movimentação financeira, não se verifica qualquer óbice para o acolhimento dos pareceres
apresentados pela Unidade Técnica e pelo Ministério Público.
3. Dispositivo
ANTE O EXPOSTO, julgo aprovadas COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA,
relativas ao exercício de 2016.
Dou esta por publicada em mãos do Cartório.
Registre-se e intimem-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Oportunamente, arquivem-se.
IBAITI, 04 de dezembro de 2017.
RODRIGO YABAGATA ENDO
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 94-56.2017.6.16.0079
Partido: Partido Social Democrático - PSD
Município: Conselheiro Mairinck
Advogado: Marcelo Martinez Dib – OAB/PR n.º 71.869
Finalidade: Intimação para diligências no prazo de vinte dias
Vistos, etc.
Trata-se da prestação de contas da Comissão Provisória Municipal do Partido Social Democrático - PSD relativa ao exercício financeiro de
2016.
Consoante o exame preliminar de fls. 49/50, o órgão partidário e seus responsáveis não apresentaram todos os documentos obrigatórios
relacionados no art. 29 da Resolução TSE nº 23.464/2017.
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De conseguinte, intimem-se o prestador de contas para que complemente a documentação no prazo de 20 (vinte) dias, como disposto no § 3º
do art. 34 da Res.-TSE nº 23.464/2017.
Ibaiti, 04 de dezembro de 2017.
Rodrigo Yabagata Endo
Juiz Eleitoral 079ZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 86-79.2017.6.16.0079
Partido: Democratas - DEM
Município: Conselheiro Mairinck
Advogado: Marcelo Martinez Dib – OAB/PR n.º 71.869
Finalidade: Intimação para diligências no prazo de vinte dias
Vistos, etc.
Trata-se da prestação de contas da Comissão Provisória Municipal do Partido Social Democrático - PSD relativa ao exercício financeiro de
2016.
Consoante o exame preliminar de fls. 45/46, o órgão partidário e seus responsáveis não apresentaram todos os documentos obrigatórios
relacionados no art. 29 da Resolução TSE nº 23.464/2017.
De conseguinte, intimem-se o prestador de contas para que complemente a documentação no prazo de 20 (vinte) dias, como disposto no § 3º
do art. 34 da Res.-TSE nº 23.464/2017.
Ibaiti, 04 de dezembro de 2017.
Rodrigo Yabagata Endo
Juiz Eleitoral 079ZE

80ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Autos n. 122-21.2017.6.16.0080 Petição
Requerente: Jefferson William Lopes
Ante o cumprimento pela requerente das exigências previstas no art. 2.º, caput, da Resolução 21.920/04 – TSE, assim como dada a
concordância ministerial de fls. 11, DETERMINO, com fundamento no parágrafo único, art. 1.º, da referida resolução, que seja efetuado o
registro da faculdade do exercício do voto da requerente JEFFERSON WILLIAM LOPES, através do comando do ASE 396/4.
Expeça-se em favor da interessada certidão de quitação eleitoral, com prazo de validade indeterminado.
Ciência do MP.
Registre-se. Publique-se no DJE.
Oportunamente, arquivem-se.
Ibiporã, 30 de novemrbo de 2017.
João Henrique Coelho Ortolano
Juiz Eleitoral
Autos n. 121-36.2017.6.16.0080 – Petição
Requerente: Antonio Tirado Costa
Ante o cumprimento pela requerente das exigências previstas no art. 2.º, caput, da Resolução 21.920/04 – TSE, assim como dada a
concordância ministerial de fls. 09, DETERMINO, com fundamento no parágrafo único, art. 1.º, da referida resolução, que seja efetuado o
registro da faculdade do exercício do voto da requerente ANTONIO TIRADO COSTA, através do comando do ASE 396/4.
Expeça-se em favor da interessada certidão de quitação eleitoral, com prazo de validade indeterminado.
Ciência do MP.
Registre-se. Publique-se no DJE.
Oportunamente, arquivem-se.
Ibiporã, 30 de novembro de 2017.
João Henrique Coelho Ortolano
Juiz Eleitoral
Autos n. 124-88.2017.6.16.0080 – Petição
Requerente: Iraci Bernardo Barossi
Ante o cumprimento pela requerente das exigências previstas no art. 2.º, caput, da Resolução 21.920/04 – TSE, assim como dada a
concordância ministerial de fls. 11, DETERMINO, com fundamento no parágrafo único, art. 1.º, da referida resolução, que seja efetuado o
registro da faculdade do exercício do voto da requerente IRACI BERNARDO BAROSSI, através do comando do ASE 396/4.
Expeça-se em favor da interessada certidão de quitação eleitoral, com prazo de validade indeterminado.
Ciência do MP.
Registre-se. Publique-se no DJE.
Oportunamente, arquivem-se.
Ibiporã, 30 de novembro de 2017.
João Henrique Coelho Ortolano
Juiz Eleitoral
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Autos n. 123-06.2017.6.16.0080 – Petição
Requerente: Pedro Domiciano Rosa
Ante o cumprimento pela requerente das exigências previstas no art. 2.º, caput, da Resolução 21.920/04 – TSE, assim como dada a
concordância ministerial de fls. 13, DETERMINO, com fundamento no parágrafo único, art. 1.º, da referida resolução, que seja efetuado o
registro da faculdade do exercício do voto da requerente PEDRO DOMICIANO ROSA, através do comando do ASE 396/4.
Expeça-se em favor da interessada certidão de quitação eleitoral, com prazo de validade indeterminado.
Ciência do MP.
Registre-se. Publique-se no DJE.
Oportunamente, arquivem-se.
Ibiporã, 30 de novemrbo de 2017.
João Henrique Coelho Ortolano
Juiz Eleitoral

SENTENÇAS
AUTOS N. 75-47.2017.6.16.0080 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: JATAIZINHO
REQUERENTE: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
JUIZ ELEITORAL: JOÃO HENRIQUE COELHO ORTOLANO
INTIMAÇÃO
INTIMO o partido requerente PHS do município de Jataizinho/PR e seus representantes legais DANIELI DOS SANTOS PEREIRA e
ANDERSON ALMAGRO, quanto ao inteiro teor da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. João Henrique Coelho Ortolano, nos autos
acima referido, o qual transcrevo abaixo:
“Vistos, etc., Os Partidos Políticos, por força da disposição contida no artigo 32 da Lei n. 9.096/95, são obrigados a apresentar, anualmente,
prestação de contas relativas ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte. Compulsados os presentes autos, constatou-se que as
contas do partido em exame foram apresentadas intempestivamente em 15/09/2017, razão pela qual manifestou-se o Ministério Público às fls.
14/15 pela anotação de ressalvas. O Parecer Conclusivo da Unidade Técnica acostado às fls. 10/10v., no mesmo sentido, apontou a
intempestividade da apresentação das contas, opinando pela regularidade das mesmas, com a anotação de ressalvas, apenas e tão somente,
haja vista que, não foram verificadas irregularidades com o condão de macular sua confiabilidade de modo a ensejar a desaprovação, bem
como por não haver impugnação pendente de análise, nos termos do artigo 38, Resolução/TSE n. 23.464/2015. Assim sendo, acolho os
Pareceres Conclusivo do Exame das Contas emitido pela Unidade Técnica (fls. 10/10v.) e da douta Promotoria Eleitoral (fls. 14/15). ISSO
POSTO, com fundamento no artigo 46, inciso II, Resolução/TSE n. 23.464/2015, julgo APROVADAS AS CONTAS do PARTIDO HUMANISTA
DA SOLIDARIEDADE - PHS, do município de JATAIZINHO - PR, referentes ao ano de 2016, com ressalvas. Considerando que a
impropriedade detectada, qual seja, a intempestividade da apresentação das contas, é insanável e a decisão ora proferida não implica em
sanção, não vislumbro necessidade de manifestação do órgão partidário e, privilegiando o princípio da celeridade processual, deixo de aplicar
o disposto no art. 45, VII, da Resolução TSE nº 23.464/15. Oportunamente, ADVIRTO o partido para que, no próximo exercício, apresente suas
contas com as formalidades exigidas no prazo legal, sob pena de aplicação das rigorosas penalidades previstas em lei. Publique-se. Registrese. Intime-se pelo Diário da Justiça Eletrônico – DJE. Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Ocorrendo o trânsito em julgado, registre-se no
Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO e, após, arquive-se.
Ibiporã, 01 de dezembro de 2017.
João Henrique Coelho Ortolano
Juiz Eleitoral”
AUTOS N. 36-50.2017.6.16.0080 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: JATAIZINHO
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
JUIZ ELEITORAL: JOÃO HENRIQUE COELHO ORTOLANO
INTIMAÇÃO
INTIMO o partido requerente PSC do município de Jataizinho/PR e seus representantes legais DIRCEU URBANO PEREIRA e ADILSA DA
COSTA FERNANDES, quanto ao inteiro teor da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. João Henrique Coelho Ortolano, nos autos
acima referido, o qual transcrevo abaixo:
“Vistos, etc., Os Partidos Políticos, por força da disposição contida no artigo 32 da Lei n. 9.096/95, são obrigados a apresentar, anualmente,
prestação de contas relativas ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte. Compulsados os presentes autos, constatou-se que as
contas do partido em exame foram apresentadas intempestivamente em 14/07/2017, razão pela qual manifestou-se o Ministério Público às fls.
14/15 pela anotação de ressalvas. O Parecer Conclusivo da Unidade Técnica acostado às fls. 08/08v., no mesmo sentido, apontou a
intempestividade da apresentação das contas, opinando pela regularidade das mesmas, com a anotação de ressalvas, apenas e tão somente,
haja vista que, não foram verificadas irregularidades com o condão de macular sua confiabilidade de modo a ensejar a desaprovação, bem
como por não haver impugnação pendente de análise, nos termos do artigo 38, Resolução/TSE n. 23.464/2015. Assim sendo, acolho os
Pareceres Conclusivo do Exame das Contas (fls. 08/08v.) e da douta Promotoria Eleitoral (fls. 14/15). ISSO POSTO, com fundamento no artigo
46, inciso II, Resolução/TSE n. 23.464/2015, julgo APROVADAS AS CONTAS do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC, do município de
JATAIZINHO - PR, referentes ao ano de 2016, com ressalvas. Considerando que a impropriedade detectada, qual seja, a intempestividade da
apresentação das contas, é insanável e a decisão ora proferida não implica em sanção, não vislumbro necessidade de manifestação do órgão
partidário e, privilegiando o princípio da celeridade processual, deixo de aplicar o disposto no art. 45, VII, da Resolução TSE nº 23.464/15.
Oportunamente, ADVIRTO o partido para que, no próximo exercício, apresente suas contas com as formalidades exigidas no prazo legal, sob
pena de aplicação das rigorosas penalidades previstas em lei. Publique-se. Registre-se. Intime-se pelo Diário da Justiça Eletrônico – DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Ocorrendo o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias - SICO e, após, arquive-se.
Ibiporã, 01 de dezembro de 2017.
João Henrique Coelho Ortolano
Juiz Eleitoral”
AUTOS N. 37-35.2017.6.16.0080 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: JATAIZINHO
REQUERENTE: DEMOCRATAS - DEM
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JUIZ ELEITORAL: JOÃO HENRIQUE COELHO ORTOLANO
INTIMAÇÃO
INTIMO o partido requerente DEM do município de Jataizinho/PR e seus representantes legais ALMIR MONTECELLI e CLAUDIO
APARECIDO DE LIMA, quanto ao inteiro teor da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. João Henrique Coelho Ortolano, nos autos
acima referido, o qual transcrevo abaixo:
“Vistos, etc., Os Partidos Políticos, por força da disposição contida no artigo 32 da Lei n. 9.096/95, são obrigados a apresentar, anualmente,
prestação de contas relativas ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte. Compulsados os presentes autos, constatou-se que as
contas do partido em exame foram apresentadas intempestivamente em 12/07/2017, razão pela qual manifestou-se o Ministério Público às fls.
13/14 pela anotação de ressalvas. O Parecer Conclusivo da Unidade Técnica acostado às fls. 08/08v., no mesmo sentido, apontou a
intempestividade da apresentação das contas, opinando pela regularidade das mesmas, com a anotação de ressalvas, apenas e tão somente,
haja vista que, não foram verificadas irregularidades com o condão de macular sua confiabilidade de modo a ensejar a desaprovação, bem
como por não haver impugnação pendente de análise, nos termos do artigo 38, Resolução/TSE n. 23.464/2015. Assim sendo, acolho os
Pareceres Conclusivo do Exame das Contas (fls. 08/08v.) e da douta Promotoria Eleitoral (fls. 13/14). ISSO POSTO, com fundamento no artigo
46, inciso II, Resolução/TSE n. 23.464/2015, julgo APROVADAS AS CONTAS do DEMOCRATAS - DEM, do município de JATAIZINHO - PR,
referentes ao ano de 2016, com ressalvas. Considerando que a impropriedade detectada, qual seja, a intempestividade da apresentação das
contas, é insanável e a decisão ora proferida não implica em sanção, não vislumbro necessidade de manifestação do órgão partidário e,
privilegiando o princípio da celeridade processual, deixo de aplicar o disposto no art. 45, VII, da Resolução TSE nº 23.464/15. Oportunamente,
ADVIRTO o partido para que, no próximo exercício, apresente suas contas com as formalidades exigidas no prazo legal, sob pena de
aplicação das rigorosas penalidades previstas em lei. Publique-se. Registre-se. Intime-se pelo Diário da Justiça Eletrônico – DJE. Ciência ao
Ministério Público Eleitoral. Ocorrendo o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO
e, após, arquive-se.
Ibiporã, 01 de dezembro de 2017.
João Henrique Coelho Ortolano
Juiz Eleitoral”
AUTOS N. 50-34.2017.6.16.0080 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: IBIPORÃ
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
JUIZ ELEITORAL: JOÃO HENRIQUE COELHO ORTOLANO
INTIMAÇÃO
INTIMO o partido requerente PROS do município de Ibiporã/PR e seus representantes legais VALDINEIA DA SILVA e SANDRA GALDINO,
quanto ao inteiro teor da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. João Henrique Coelho Ortolano, nos autos acima referido, o qual
transcrevo abaixo:
“Vistos, etc., Os Partidos Políticos, por força da disposição contida no artigo 32 da Lei n. 9.096/95, são obrigados a apresentar, anualmente,
prestação de contas relativas ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte. Compulsados os presentes autos, constatou-se que as
contas do partido em exame foram apresentadas intempestivamente em 03/10/2017, razão pela qual manifestou-se o Ministério Público às fls.
20/21 pela anotação de ressalvas. O Parecer Conclusivo da Unidade Técnica acostado às fls. 15/15v., no mesmo sentido, apontou a
intempestividade da apresentação das contas, opinando pela regularidade das mesmas com anotação de ressalvas, apenas e tão somente,
haja vista que, não foram verificadas irregularidades com o condão de macular sua confiabilidade de modo a ensejar a desaprovação, bem
como por não haver impugnação pendente de análise, nos termos do artigo 38, Resolução/TSE n. 23.464/2015. Assim sendo, acolho os
Pareceres Conclusivo do Exame das Contas emitido pela Unidade Técnica (fls. 15/15v.) e da douta Promotoria Eleitoral (fls. 20/21). ISSO
POSTO, com fundamento no artigo 46, inciso II, Resolução/TSE n. 23.464/2015, julgo APROVADAS AS CONTAS do PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, do município de IBIPORÃ - PR, referentes ao ano de 2016, com ressalvas. Considerando que a
impropriedade detectada, qual seja, a intempestividade da apresentação das contas, é insanável e a decisão ora proferida não implica em
sanção, não vislumbro necessidade de manifestação do órgão partidário e, privilegiando o princípio da celeridade processual, deixo de aplicar
o disposto no art. 45, VII, da Resolução TSE nº 23.464/15. Oportunamente, ADVIRTO o partido para que, no próximo exercício, apresente suas
contas com as formalidades exigidas no prazo legal, sob pena de aplicação das rigorosas penalidades previstas em lei. Publique-se. Registrese. Intime-se pelo Diário da Justiça Eletrônico – DJE. Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Ocorrendo o trânsito em julgado, registre-se no
Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO e, após, arquive-se.
Ibiporã, 01 de dezembro de 2017.
João Henrique Coelho Ortolano
Juiz Eleitoral”
AUTOS N. 52-04.2017.6.16.0080 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: IBIPORÃ
REQUERENTE: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN
JUIZ ELEITORAL: JOÃO HENRIQUE COELHO ORTOLANO
INTIMAÇÃO
INTIMO o partido requerente PMN do município de Ibiporã/PR e seus representantes legais JOSÉ FERMINO VILANDE NETO e JOÃO
CARLOS VIEIRA VILANDE, quanto ao inteiro teor da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. João Henrique Coelho Ortolano, nos
autos acima referido, o qual transcrevo abaixo:
“Vistos, etc., Os Partidos Políticos, por força da disposição contida no artigo 32 da Lei n. 9.096/95, são obrigados a apresentar, anualmente,
prestação de contas relativas ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte. Compulsados os presentes autos, constatou-se que as
contas do partido em exame foram apresentadas intempestivamente em 25/09/2017, razão pela qual manifestou-se o Ministério Público às fls.
14/15 pela anotação de ressalvas. O Parecer Conclusivo da Unidade Técnica acostado às fls. 09/09v., no mesmo sentido, apontou a
intempestividade da apresentação das contas e a ausência de inscrição do órgão partidário junto ao CNPJ, opinando pela regularidade das
mesmas com anotação de ressalvas, apenas e tão somente, haja vista que, não foram verificadas irregularidades com o condão de macular
sua confiabilidade de modo a ensejar a desaprovação, bem como por não haver impugnação pendente de análise, nos termos do artigo 38,
Resolução/TSE n. 23.464/2015. Assim sendo, acolho os Pareceres Conclusivo do Exame das Contas emitido pela Unidade Técnica (fls.
09/09v.) e da douta Promotoria Eleitoral (fls. 14/15). ISSO POSTO, com fundamento no artigo 46, inciso II, Resolução/TSE n. 23.464/2015,
julgo APROVADAS AS CONTAS do PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN, do município de IBIPORÃ - PR, referentes ao ano de
2016, com ressalvas. Considerando que as impropriedades detectadas, quais sejam, a intempestividade da apresentação das contas e a
ausência de CNPJ, é insanável e a decisão ora proferida não implica em sanção, não vislumbro necessidade de manifestação do órgão
partidário e, privilegiando o princípio da celeridade processual, deixo de aplicar o disposto no art. 45, VII, da Resolução TSE nº 23.464/15.
Oportunamente, ADVIRTO o partido para que, no próximo exercício, apresente suas contas com as formalidades exigidas no prazo legal, bem
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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como, providencie com a máxima brevidade possível a regularização da inscrição do partido junto ao Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas
– CNPJ, nos termos do que exige o art. 4º, I, da Resolução TSE nº 23.464/15, sob pena de aplicação das rigorosas penalidades previstas em
lei. Publique-se. Registre-se. Intime-se pelo Diário da Justiça Eletrônico – DJE. Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Ocorrendo o trânsito em
julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO e, após, arquive-se.
Ibiporã, 01 de dezembro de 2017.
João Henrique Coelho Ortolano
Juiz Eleitoral”
AUTOS N. 60-78.2017.6.16.0080 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: JATAIZINHO
REQUERENTE: PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN
JUIZ ELEITORAL: JOÃO HENRIQUE COELHO ORTOLANO
INTIMAÇÃO
INTIMO o partido requerente PEN do município de Jataizinho/PR e seus representantes legais DORIVAL PEREIRA DUARTE e VALDIRENE
RODRIGUES GARCIA, quanto ao inteiro teor da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. João Henrique Coelho Ortolano, nos autos
acima referido, o qual transcrevo abaixo:
“Vistos, etc., Os Partidos Políticos, por força da disposição contida no artigo 32 da Lei n. 9.096/95, são obrigados a apresentar, anualmente,
prestação de contas relativas ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte. Compulsados os presentes autos, constatou-se que as
contas do partido em exame foram apresentadas intempestivamente em 06/10/2017, razão pela qual manifestou-se o Ministério Público às fls.
20/21 pela anotação de ressalvas. O Parecer Conclusivo da Unidade Técnica acostado às fls. 18/18v., no mesmo sentido, apontou a
intempestividade da apresentação das contas e a ausência de inscrição do órgão partidário junto ao CNPJ, opinando pela regularidade das
mesmas com anotação de ressalvas, apenas e tão somente, haja vista que, não foram verificadas irregularidades com o condão de macular
sua confiabilidade de modo a ensejar a desaprovação, bem como por não haver impugnação pendente de análise, nos termos do artigo 38,
Resolução/TSE n. 23.464/2015. Assim sendo, acolho os Pareceres Conclusivo do Exame das Contas emitido pela Unidade Técnica (fls.
18/18v.) e da douta Promotoria Eleitoral (fls. 20/21). ISSO POSTO, com fundamento no artigo 46, inciso II, Resolução/TSE n. 23.464/2015,
julgo APROVADAS AS CONTAS do PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN, do município de JATAIZINHO - PR, referentes ao ano de
2016, com ressalvas. Considerando que as impropriedades detectadas, quais sejam, a intempestividade da apresentação das contas e a
ausência de CNPJ, é insanável e a decisão ora proferida não implica em sanção, não vislumbro necessidade de manifestação do órgão
partidário e, privilegiando o princípio da celeridade processual, deixo de aplicar o disposto no art. 45, VII, da Resolução TSE nº 23.464/15.
Oportunamente, ADVIRTO o partido para que, no próximo exercício, apresente suas contas com as formalidades exigidas no prazo legal, bem
como, providencie com a máxima brevidade possível a regularização da inscrição do partido junto ao Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas
– CNPJ, nos termos do que exige o art. 4º, I, da Resolução TSE nº 23.464/15, sob pena de aplicação das rigorosas penalidades previstas em
lei. Publique-se. Registre-se. Intime-se pelo Diário da Justiça Eletrônico – DJE. Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Ocorrendo o trânsito em
julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO e, após, arquive-se.
Ibiporã, 01 de dezembro de 2017.
João Henrique Coelho Ortolano
Juiz Eleitoral”
AUTOS N. 58-11.2017.6.16.0080 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: JATAIZINHO
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
JUIZ ELEITORAL: JOÃO HENRIQUE COELHO ORTOLANO
INTIMAÇÃO
INTIMO o partido requerente PSDB do município de Jataizinho/PR e seus representantes legais DIEGO ANTONIO FURLAN CORREA e
DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA, quanto ao inteiro teor da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. João Henrique Coelho
Ortolano, nos autos acima referido, o qual transcrevo abaixo:
“Vistos, etc., Os Partidos Políticos, por força da disposição contida no artigo 32 da Lei n. 9.096/95, são obrigados a apresentar, anualmente,
prestação de contas relativas ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte. Compulsados os presentes autos, constatou-se que as
contas do partido em exame foram apresentadas intempestivamente em 06/10/2017, razão pela qual manifestou-se o Ministério Público às fls.
23/24 pela anotação de ressalvas. O Parecer Conclusivo da Unidade Técnica acostado às fls. 21/21v., no mesmo sentido, apontou a
intempestividade da apresentação das contas, opinando pela regularidade das mesmas com anotação de ressalvas, apenas e tão somente,
haja vista que, não foram verificadas irregularidades com o condão de macular sua confiabilidade de modo a ensejar a desaprovação, bem
como por não haver impugnação pendente de análise, nos termos do artigo 38, Resolução/TSE n. 23.464/2015. Assim sendo, acolho os
Pareceres Conclusivo do Exame das Contas emitido pela Unidade Técnica (fls. 21/21v.) e da douta Promotoria Eleitoral (fls. 23/24). ISSO
POSTO, com fundamento no artigo 46, inciso II, Resolução/TSE n. 23.464/2015, julgo APROVADAS AS CONTAS do PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB, do município de JATAIZINHO - PR, referentes ao ano de 2016, com ressalvas. Considerando que a
impropriedade detectada, qual seja, a intempestividade da apresentação das contas, é insanável e a decisão ora proferida não implica em
sanção, não vislumbro necessidade de manifestação do órgão partidário e, privilegiando o princípio da celeridade processual, deixo de aplicar
o disposto no art. 45, VII, da Resolução TSE nº 23.464/15. Oportunamente, ADVIRTO o partido para que, no próximo exercício, apresente suas
contas com as formalidades exigidas no prazo legal, sob pena de aplicação das rigorosas penalidades previstas em lei. Publique-se. Registrese. Intime-se pelo Diário da Justiça Eletrônico – DJE. Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Ocorrendo o trânsito em julgado, registre-se no
Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO e, após, arquive-se.
Ibiporã, 01 de dezembro de 2017.
João Henrique Coelho Ortolano
Juiz Eleitoral”
AUTOS N. 76-32.2017.6.16.0080 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: JATAIZINHO
REQUERENTE: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
JUIZ ELEITORAL: JOÃO HENRIQUE COELHO ORTOLANO
INTIMAÇÃO
INTIMO o partido requerente PR do município de Jataizinho/PR e seus representantes legais ELIO BATISTA DA SILVA e DEVANILDE
MARTINS DO PRADO, quanto ao inteiro teor da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. João Henrique Coelho Ortolano, nos autos
acima referido, o qual transcrevo abaixo:
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“Vistos, etc., Os Partidos Políticos, por força da disposição contida no artigo 32 da Lei n. 9.096/95, são obrigados a apresentar, anualmente,
prestação de contas relativas ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte. Compulsados os presentes autos, constatou-se que as
contas do partido em exame foram apresentadas intempestivamente em 01/09/2017, razão pela qual manifestou-se o Ministério Público às fls.
14/15 pela anotação de ressalvas. O Parecer Conclusivo da Unidade Técnica acostado às fls. 10/10v., no mesmo sentido, apontou a
intempestividade da apresentação das contas, opinando pela regularidade das mesmas com anotação de ressalvas, apenas e tão somente,
haja vista que, não foram verificadas irregularidades com o condão de macular sua confiabilidade de modo a ensejar a desaprovação, bem
como por não haver impugnação pendente de análise, nos termos do artigo 38, Resolução/TSE n. 23.464/2015. Assim sendo, acolho os
Pareceres Conclusivo do Exame das Contas emitido pela Unidade Técnica (fls. 10/10v.) e da douta Promotoria Eleitoral (fls. 14/15). ISSO
POSTO, com fundamento no artigo 46, inciso II, Resolução/TSE n. 23.464/2015, julgo APROVADAS AS CONTAS do PARTIDO DA
REPÚBLICA - PR, do município de JATAIZINHO - PR, referentes ao ano de 2016, com ressalvas. Considerando que a impropriedade
detectada, qual seja, a intempestividade da apresentação das contas, é insanável e a decisão ora proferida não implica em sanção, não
vislumbro necessidade de manifestação do órgão partidário e, privilegiando o princípio da celeridade processual, deixo de aplicar o disposto no
art. 45, VII, da Resolução TSE nº 23.464/15.Oportunamente, ADVIRTO o partido para que, no próximo exercício, apresente suas contas com
as formalidades exigidas no prazo legal, sob pena de aplicação das rigorosas penalidades previstas em lei. Publique-se. Registre-se. Intime-se
pelo Diário da Justiça Eletrônico – DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Ocorrendo o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias - SICO e, após, arquive-se.
Ibiporã, 01 de dezembro de 2017.
João Henrique Coelho Ortolano
Juiz Eleitoral”
AUTOS N. 8-82.2017.6.16.0080 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: JATAIZINHO
REQUERENTE: PARTIDO PROGRESSISTA - PP
ADVOGADO(S): EVELIN CRISTINA COELHO – OAB/PR 75.506
JUIZ ELEITORAL: JOÃO HENRIQUE COELHO ORTOLANO
INTIMAÇÃO
INTIMO a ADVOGADA do requerente, Dra. EVELIN CRISTINA COELHO, quanto ao inteiro teor da r. sentença proferida pelo MM. Juiz
Eleitoral, Dr. João Henrique Coelho Ortolano, nos autos acima referido, a qual transcrevo abaixo:
“Vistos, etc., Os Partidos Políticos, por força da disposição contida no artigo 32 da Lei n. 9.096/95, são obrigados a apresentar, anualmente,
prestação de contas relativas ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte. Compulsados os presentes autos, constatou-se que as
contas do partido em exame foram apresentadas intempestivamente em 05/05/2017, razão pela qual manifestou-se o Ministério Público às fls.
15/16 pela anotação de ressalvas. O Parecer Conclusivo da Unidade Técnica acostado às fls. 10/10v., embora tenha apontado a
intempestividade da apresentação das contas, opinou pela regularidade das mesmas, uma vez que não foram verificadas irregularidades com
o condão de macular sua confiabilidade de modo a ensejar a desaprovação, bem como por não haver impugnação pendente de análise, nos
termos do artigo 38, Resolução/TSE n. 23.464/2015. Assim sendo, acolho integralmente o Parecer Conclusivo do Exame das Contas (fls.
10/10v.) e, parcialmente, o Parecer da douta Promotoria Eleitoral (fls. 15/16), haja vista que a intempestividade da prestação das contas
configurou-se por poucos dias (3) de atraso ao previsto no normativo legal, razão pela qual, adotando-se o princípio da proporcionalidade,
deixo de apontar tal ressalva. ISSO POSTO, com fundamento no artigo 46, inciso I, Resolução/TSE n. 23.464/2015, julgo APROVADAS AS
CONTAS do PARTIDO PROGRESSISTA - PP, do município de JATAIZINHO - PR, referentes ao ano de 2016. Oportunamente, ADVIRTO o
partido para que, no próximo exercício, apresente suas contas com as formalidades exigidas no prazo legal previsto no art. 28, da Resolução
TSE nº 23.464/2015 (até 30 de abril do ano subseqüente), para que não recaia em reincidência e sujeite-se à aplicação das penalidades
previstas em lei. Publique-se. Registre-se. Intime-se pelo Diário da Justiça Eletrônico – DJE. Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Ocorrendo
o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO e, após, arquive-se.
Ibiporã, 01 de dezembro de 2017.
João Henrique Coelho Ortolano
Juiz Eleitoral”
AUTOS N. 85-91.2017.6.16.0080 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: JATAIZINHO
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
JUIZ ELEITORAL: JOÃO HENRIQUE COELHO ORTOLANO
INTIMAÇÃO
INTIMO o partido requerente PSL do município de Jataizinho/PR e seus representantes legais JULIO CESAR BEALTA CARNEIRO e CLEZIO
ANGELO LAMIM, quanto ao inteiro teor da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. João Henrique Coelho Ortolano, nos autos acima
referido, o qual transcrevo abaixo:
“A análise das presentes contas observará o disposto no art. 65, §3º, inc. III, Resolução/TSE n. 23.464/2015. Os Partidos Políticos, por força da
disposição contida no artigo 32 da Lei n. 9.096/95, são obrigados a apresentar, anualmente, prestação de contas relativas ao exercício findo,
até o dia 30 de abril do ano seguinte. A Comissão Provisória Municipal do Partido Social Liberal - PSL do Município de Jataizinho não prestou
contas no prazo legal, sendo que encontrava-se vigente no exercício de 2016 (fls. 02/04). Nos termos do art. 30, inc. I, Resolução/TSE n.
23.464/2015 a Comissão Provisória Municipal do PSL foi notificada para no prazo de 72 (setenta e duas) horas suprir a omissão, tendo se
mantido inerte. Posteriormente, na forma art. 30, inc. IV, Resolução/TSE n. 23.464/2015 e art. 3º, Portaria n. 04/2016 deste Juízo Eleitoral, o
presente feito foi autuado e o partido omisso foi citado para no prazo de 05 (cinco) dias apresentar justificativa, tendo novamente deixado
transcorrer o prazo in albis, permanecendo, assim, omisso nas contas. A escrivania eleitoral em fls. 16, apresentou parecer conclusivo do
exame das contas. O Ministério Público Eleitoral manifestou pela declaração das contas como não prestadas (fls. 19). É o breve relatório.
Decido. Trata-se de Prestação de Contas Anual envolvendo o Partido Social Liberal - PSL do Município de Jataizinho. A agremiação partidária
municipal do Partido Social Liberal - PSL não prestou contas no prazo legal, sendo que encontrava-se vigente no exercício de 2016 (fls. 04). A
Comissão Provisória do PSL foi notificada para no prazo de 72 (setenta e duas) horas suprir a omissão (fls. 03 e 05/06), tendo se mantido
inerte (informação de fls. 02). Depois foi citado para no prazo de 05 (cinco) dias apresentar justificativa, tendo novamente deixado transcorrer o
prazo, sem qualquer manifestação e/ou justificativa, permanecendo, assim, omisso nas contas (fls. 11 e 13/15). Isso posto, JULGO como NÃO
PRESTADAS AS CONTAS do Partido Social Liberal – PSL do município de Jataizinho/PR, referente ao ano de 2016. Ante ao acima disposto,
DETERMINA-SE aos Diretórios Nacional e Estadual a suspensão, com perda, das cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o partido
permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para prestação de contas (art. 32, caput da Lei n. 9.096/95),
sujeitando-se os responsáveis às penas da Lei. Registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO, nos termos
do art. 9º, da Resolução/TSE n. 23.384/2012. Comunique-se os órgãos partidários regional e nacional, observando-se o disposto na Portaria n.
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04/2016, deste Juízo Eleitoral. Em caso de restarem frustradas as comunicações, proceda-se por edital no DJE. Publique-se. Registre-se.
Intime-se pelo DJE. Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Oportunamente, arquive-se.
Ibiporã, 01 de dezembro de 2017.
João Henrique Coelho Ortolano
Juiz Eleitoral”
AUTOS N. 57-26.2017.6.16.0080 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: JATAIZINHO
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
JUIZ ELEITORAL: JOÃO HENRIQUE COELHO ORTOLANO
INTIMAÇÃO
INTIMO o partido requerente PTB do município de Jataizinho/PR e seus representantes legais TERESINHA DE FATIMA SANCHEZ e
CRISTIANE SATIE HOSHINO, quanto ao inteiro teor da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. João Henrique Coelho Ortolano, nos
autos acima referido, o qual transcrevo abaixo:
“A análise das presentes contas observará o disposto no art. 65, §3º, inc. III, Resolução/TSE n. 23.464/2015. Os Partidos Políticos, por força
da disposição contida no artigo 32 da Lei n. 9.096/95, são obrigados a apresentar, anualmente, prestação de contas relativas ao exercício
findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte. A Comissão Provisória Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do Município de Jataizinho
não prestou contas no prazo legal, sendo que encontrava-se vigente no exercício de 2016 (fls. 03). Nos termos do art. 30, inc. I,
Resolução/TSE n. 23.464/2015 a Comissão Provisória Municipal do PTB foi notificada para no prazo de 72 (setenta e duas) horas suprir a
omissão, tendo se mantido inerte. Posteriormente, na forma art. 30, inc. IV, Resolução/TSE n. 23.464/2015 e art. 3º, Portaria n. 04/2016 deste
Juízo Eleitoral, o presente feito foi autuado e o partido omisso foi citado para no prazo de 05 (cinco) dias apresentar justificativa, tendo
novamente deixado transcorrer o prazo in albis, permanecendo, assim, omisso nas contas. A escrivania eleitoral em fls. 10, apresentou parecer
conclusivo do exame das contas. O Ministério Público Eleitoral manifestou pela declaração das contas como não prestadas (fls. 14). É o breve
relatório. Decido. Trata-se de Prestação de Contas Anual envolvendo o Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do Município de Jataizinho. A
agremiação partidária municipal do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB não prestou contas no prazo legal, sendo que encontrava-se vigente no
exercício de 2016 (fls. 03). A Comissão Provisória do PTB foi notificada para no prazo de 72 (setenta e duas) horas suprir a omissão, tendo se
mantido inerte (fls. 02). Depois foi citado para no prazo de 05 (cinco) dias apresentar justificativa, tendo novamente deixado transcorrer o
prazo, sem qualquer manifestação e/ou justificativa, permanecendo, assim, omisso nas contas (fls. 05 e 07/09). Isso posto, JULGO como NÃO
PRESTADAS AS CONTAS do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, do município de Jataizinho/PR, referente ao ano de 2016. Ante ao acima
disposto, DETERMINA-SE aos Diretórios Nacional e Estadual a suspensão, com perda, das cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o
partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para prestação de contas (art. 32, caput da Lei n.
9.096/95), sujeitando-se os responsáveis às penas da Lei. Registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO,
nos termos do art. 9º, da Resolução/TSE n. 23.384/2012. Comunique-se os órgãos partidários regional e nacional, observando-se o disposto
na Portaria n. 04/2016, deste Juízo Eleitoral. Em caso de restarem frustradas as comunicações, proceda-se por edital no DJE. Publique-se.
Registre-se. Intime-se pelo DJE. Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Oportunamente, arquive-se.
Ibiporã, 01 de dezembro de 2017.
João Henrique Coelho Ortolano
Juiz Eleitoral”

122ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Intimação
Prestação de Contas nº 58-79.2017.6.16.0122
Partido: Partido dos Trabalhadores de Itaipulândia, Rogerio Dalmoro Piano (Presidente) e Oneide Perius (Tesoureiro)
Advogado: Leandro Andre Schwenk – OAB/PR N.º 58991/PR
Intimação do despacho de fl. 87: “Nos termos do artigo 38, da Resolução 23.464/2015-TSE, determino a citação do Órgão Partidário e dos
responsáveis para que ofereçam defesa no prazo de quinze dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir,
especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo”.

141ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Nº dos Autos: 19-25.2017.6.16.0141 PRESTAÇÃO DE CONTAS
Partido: PP – PARTIDO PROGRESSISTA DO MUNICÍPIO DE IRETAMA/PR
Advogado(s): CLAUDEIR JOSÉ DOS REIS – OAB/PR Nº 67.334
141ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇA
Vistos.
Em vista do que dispõe a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, bem como a Resolução n. TSE 23.464/2015, cuida o presente feito da
Prestação de Contas do Partido Progressista de Iretama/PR, relativo à movimentação financeira efetuada no exercício anterior.
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O partido apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, amparado pela Resolução TSE 23.464/2015, artigo 45 e incisos,
a qual permite tal forma abreviada de prestação de contas anual de partido.
Atendendo à forma exigida pela legislação aplicável, constando os nomes e assinaturas dos representantes partidários, a declaração de
ausência de movimentação de recursos foi apresentada tempestivamente.
Restou comprovada a representação por advogado regularmente constituído, e devidamente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do
Brasil.
O edital nº 19/2017 foi publicado em cartório no dia 03/07/2017, tendo decorrido o prazo sem qualquer manifestação (fl. 65).
Conforme pesquisa realizada por esta serventia, verificou-se que não houve repasse de recursos do fundo partidário. Em consulta ao sistema
SPCA, constatou-se a inexistência de extratos bancários em nome da agremiação partidária, o que corrobora a autenticidade das informações.
Diante do exposto, não verificadas quaisquer irregularidades, julgo APROVADAS as contas anuais do partido interessado, referentes ao
exercício financeiro de 2016.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Por derradeiro, sobrevindo o trânsito em julgado da decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo
Iretama, 23 de novembro de 2017.
Ana Carolina de Oliveira
Juíza Eleitoral

Nº AUTOS: 43-53.2017.6.16.0141 PETIÇÃO
CANDIDATO(A): LORIVAL DE ARAÚJO
ADOGADO(S): WILLIAN ALVES DE SOUZA – OAB/PR Nº 53.982
141ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇA
Cuidam os presentes autos de petição interposta por LORIVAL DE ARAÚJO, requerendo a regularização de suas contas de campanha
eleitoral, enquanto candidato ao cargo de vereador nas Eleições de 2016. Cumpre destacar que o feito abrange a arrecadação e a aplicação
de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados na campanha atinente às eleições municipais
supramencionadas, analisadas à luz das normas estabelecidas pela lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução 23.463/15 do Tribunal
Superior Eleitoral.
Com a juntada de relatório preliminar, a unidade técnica opinou pela aprovação com ressalva das contas (fls. 17/18). Após a devida intimação,
a pedido do “parquet”, o candidato quedou-se inerte, motivo pelo qual o Ministério Público pugnou pela desaprovação das contas do candidato
(fls.27/29).
É o relatório. Passo a decidir.
Da análise proferida na presente prestação de contas de campanha pela unidade técnica, bem como do parecer exarado pelo representante do
“parquet”, conclui-se pela desaprovação das contas.
Inicialmente, verifica-se que a prestação de contas foi apresentada fora do prazo legal, conforme artigo 45 da Resolução acima mencionada.
Apesar de devidamente intimado, o interessado não apresentou as justificativas solicitadas pela unidade técnica.
Pode-se extrair que as irregularidades apontadas pelo Ministério Público representam vícios graves e insanáveis, que violam a transparência
do processo eleitoral, e impedem a verificação acerca da licitude da movimentação dos recursos de campanha.
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas prestadas, referentes às eleições municipais de 2016, na cidade de Iretama-PR, do
candidato LORIVAL DE ARAÚJO, com fulcro na lei 9.504/97 e Resolução 23.463/15 do TSE.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Oportunamente, Arquive-se.
Iretama/PR, 23 de novembro de 2017.
Ana Carolina de Oliveira
Juíza Eleitoral

148ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÃO
INTIMAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 353-80.2016.6.16.0148
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO PROGRESSISTA - PP
ADVOGADO: ALAN RAFAEL GUIETI – OAB/PR nº 69.746
MUNICÍPIO: TUPÃSSI-PR
Intimação do partido político acima e seu advogado, em cumprimento ao disposto no artigo 64, § 1º da Resolução TSE nº 23.463/2015 e
Portaria nº 06/2016 – 148ª ZE, para, querendo, manifestar-se no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sobre as irregularidades identificadas na
Análise Técnica da Prestação de Contas no Rito Simplificado, de fls. 20/21 dos autos em epígrafe, podendo juntar documentos nos termos do
referido dispositivo.
ANAY DE SOUZA FERNANDES BOROCHOK
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Chefe de cartório, e.e.
Autorizada pela Portaria nº 06/2016

171ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Atos do juiz eleitoral
Prestação de Contas – nº 159-66.2017.6.16.0171
Protocolo: 311.360/2017
Candidato: Osni Jacinto de Meneses – PT do B - Almirante Tamandaré
Advogada: Jaqueline de Fátima Cordeiro – OAB/PR 64.451 e Maria Adriana Pereira de Souza – OAB/PR 25.718
DESPACHO: “Defiro conforme requerido à fl. 47. Intime-se. Almirante Tamandaré, 04 de dezembro de 2017. GUSTAVO HOFFMANN. Juiz
Eleitoral”

177ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral
Representação n.º 77-85.2015.6.16.0177
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: 'SIGILOSO'
Advogados: Sabrina da Costa Pereira, OAB/PR 46.734, Ademar Volanski, OAB/PR 40.525
Interpôs a representada 'SIGILOSO' , embargos de declaração (f. 344/345), dizendo que a decisão proferida às f. 337/338 necessita de
esclarecimentos, na medida em que definiu que o recolhimento da primeira parcela da multa deverá ser comprovado até o último dia útil do
mês de dezembro do corrente ano, ocorrendo, todavia, que a Resolução TRE/PR nº 788/2017 estabeleceu recesso forense no período
compreendido entre 20/12/2017 a 06/01/2017, tornando inviável o cumprimento da medida, ante o fechamento do prédio do fórum eleitoral.
Requer seja esclarecido o termo ad quem para comprovação do recolhimento da parcela da multa.
II. Conheço dos embargos declaratórios interpostos, posto que tempestivos, e os acolho, eis que a decisão embargada padece de omissão no
ponto que diz respeito ao prazo para comprovação do recolhimento da multa frente ao recesso judiciário, cumprindo supri-la.
Ressalto, primeiramente, que a Resolução TRE/PR nº 788/2017, a par de estabelecer recesso judiciário e suspender os prazos processuais,
não suspende o expediente forense, ordenando o atendimento aos usuários dos serviços eleitorais em regime de plantão no período do
recesso - 20/12/2017 a 06/01/218 -, nos termos de seu artigo 2º.
Não obstante, considerando que comprovação do recolhimento da parcela da multa contempla ato processual, cujo prazo expira-se durante o
período de suspensão dos prazos processuais recesso forense, inafastável que prorroga-se para o primeiro dia útil imediatamente
subsequente ao término do período de recesso, in casu, para 21/01/2018.
III. Posto isso, com fundamento no artigo 1.022, II, do CPC, acresço à parte final do item “a)” da decisão embargada o seguinte:
“a) o parcelamento terá sua formalização condicionada ao prévio pagamento da primeira parcela, que deverá ocorrer até o último dia do mês
de dezembro do corrente ano, e ser comprovado nestes autos até 21/01/2018, considerando a suspensão dos prazos processuais no período
de 20/12/2017 a 20/01/2018, determinada pela Resolução TRE/PR nº 788/2017”.
De resto, permanece a decisão como lançada.
Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
'SIGILOSO', 05 de dezembro de 2017.
(a)Mayra Rocco Stainsack
Juíza Eleitoral

183ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Intimação das partes, na forma da lei, do inteiro teor da r. sentença de fls. 83/83v, exarada pelo MM. Juiz Eleitoral Dr. Edson Jacobucci Rueda
Junior nos autos abaixo discriminados:
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PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 19-93.2017.6.16.0183
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDOS POLÍTICOS – EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PARTIDO POLÍTICO: COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO VERDE (PV)
INTERESSADO(S): ALMIR GONÇALVES BARROS, PRESIDENTE DA COMISSÃO PROVISÓRIA; ODAIR BARBOSA, TESOUREIRO DA
COMISSÃO PROVISÓRIA
ADVOGADO(A): HELY DE JESUS GOMES – OAB/PR 49990
MUNICÍPIO: JANIÓPOLIS/PR

Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas anual apresentada pelo PARTIDO VERDE (PV), do município de JANIÓPOLIS, com a apresentação
parcial das peças exigidas no art. 29 da Resolução TSE 23.464/2015, conforme Relatório de Diligências (fl. 49) e com movimentação
financeira constituída de sobra de campanha, conforme demonstrativo de fl. 19.
A movimentação financeira nas contas ora apresentadas atende a forma exigida pela legislação aplicável, sendo contabilizadas todas as
receitas e gastos, nos termos dos incisos I e IV do artigo 35 da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Devidamente instruído os autos, de acordo com os procedimentos previstos nos arts. 35 e 36 da Resolução TSE nº 23.464/2015, o Cartório
Eleitoral apresentou parecer técnico pela aprovação com ressalvas das contas (fls. 73/74), bem como o Ministério Público Eleitoral (MPE) se
manifestou pela aprovação com ressalvas. (fl. 78)
Não foram protocoladas impugnações que ensejassem a necessidade de nova manifestação pelas partes, nos termos do art. 31, §§3º e 4º da
Resolução acima mencionada.
É o relatório. Decido.
De início, ressalto que o TSE editou a Resolução nº 23.464/2015, a qual dispõe, em seu art. 29:
O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e se inicia com a apresentação, ao órgão da Justiça Eleitoral
competente, das seguintes peças elaboradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral:
I ... XXII.
Verifico que não foram requeridas providências complementares pelo órgão do Ministério Público Eleitoral ou pelo responsável pela Unidade
Técnica, razão pela qual é possível imediato julgamento do feito.
Publicado Edital no Diário Oficial da Justiça Eletrônico (DJE), não foram protocoladas impugnações, nem requerimentos para a realização de
diligências (fl. 46).
Preliminarmente, verifica-se que não foram apresentadas pelo órgão partidário todas as peças exigidas no art. 29 da Resolução TSE
23.464/2015, conforme Relatório Preliminar para Expedição de Diligências (fl. 49). Determinou-se a intimação do órgão de direção municipal
para suprir as peças faltantes (fl. 51), sendo essas devidamente apresentadas, porém, de forma intempestiva, em 20/10/2017 (fls. 63/69).
Verifica-se, ainda, através dos extratos bancários que houve movimentação financeira no valor total de R$17,66 (dezessete reais e sessenta e
seis centavos), que se tratam de sobras de campanha referente às Eleições 2016 de candidatos pertencentes ao partido, sendo as quantias
recolhidas pelos candidatos ao órgão partidário, conforme demonstrativo (fl. 19) extrato (fl. 31), em obediência à legislação.
Corroborando a autenticidade das informações prestadas, constata-se que foram emitidos recibos de doação pelo órgão partidário, conforme
relatório de fls. 58/59, sendo devidamente intimado (fl. 61) para esclarecimentos e se manifestado (fls. 63/69), solicitando prorrogação de prazo
para juntada dos recibos. Foi concedido prazo de 10 (dez) dias para entrega dos referidos recibos, sendo juntado o Relatório de recibos
cancelados junto ao Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA), conforme fls. 80/81, contudo, de forma intempestiva. Em relação ao
Fundo Partidário não houve recebimento nem repasse de recursos e/ou transferências financeiras envolvendo referida agremiação partidária.
Com efeito, o órgão de direção partidária municipal em questão apresentou as contas tempestivamente, em 02/05/2017, bem como comprovou
a regularidade das mesmas, nos termos dos artigos 34 a 36 Resolução TSE nº 23.464/2015.
Ante o exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas anuais apresentadas pelo PARTIDO VERDE (PV), do município de
JANIÓPOLIS, referentes ao exercício de 2016, com fulcro no art. 46, II, da Resolução TSE nº 23.464/2015 e art. 34 da Lei 9.096/95.
Diligências necessárias, com o lançamento no sistema de contas eleitorais (SICO).
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Campo Mourão, 05 de dezembro de 2017.
EDSON JACOBUCCI RUEDA JÚNIOR
Juiz Eleitoral
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