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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias

P O R T A R I A Nº 858/2018

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23,
inciso XXV do Regimento Interno deste Tribunal, e considerando o contido no Processo Administrativo Digital nº 2770/2018,
RESOLVE
I – REVOGAR o Item II da Portaria nº 760/2018-PRES, de 21/09/2018, publicada no DJE nº 188 de 24/09/2018, a partir de 26/10/2018;
II - DESIGNAR o servidor ALESSANDRO BOURSCHEIDT, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa - Segurança,
e na sua falta, o servidor MARCOS ARMENIO MILITÃO, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa - Segurança,
ambos do Quadro de Pessoal deste Tribunal, e na falta destes, o servidor ANDERSON LAGES MENDES, ocupante do cargo de
Técnico Judiciário, Área Administrativa - Segurança, do Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão e removido
para este Tribunal, para substituir a Chefia da Seção de Segurança Institucional, FC-6, durante as férias, impedimentos e
afastamentos do titular, a partir da mesma data.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 06 de novembro de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

P O R T A R I A Nº 856/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23, inciso
XLI, do Regimento Interno deste Tribunal, e considerando o contido no Processo Administrativo Digital nº 8942/2018,
RESOLVE
PRORROGAR, até 09/11/2018, os efeitos da Portaria nº 670/2018-PRES, de 15/08/2018, publicada no DJE nº 153, de 20/08/2018, que
designou o servidor MAURÍCIO PIRES DA COSTA para, na ausência da servidora ISABEL CRISTINA STABEN, substituir a Chefia do Cartório
da 195ª Zona Eleitoral de CAMPINA GRANDE DO SUL em suas férias, impedimentos e afastamentos.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 06 de novembro de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
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Atos do Corregedor
Decisões Monocráticas

Relação de Publicação nº 33/18-CRE/PR
Petição n.º 27-51.2018.6.16.0178
Procedência
:Curitiba
Requerente
:Marina Pelaez de Souza e Outros
Advogados
: Alexandre Galliano Daros Zeigelboin OAB/PR 66.514
Ricardo Grande Casselli Kassin OAB/PR 48.161
Eitan Gurtensten OAB/PR 49.102
Ana Cecília Parodi OAB/PR 36.929
Requerido
:178ª Zona Eleitoral de Curitiba
Corregedor
:Des. Gilberto Ferreira
Trata-se de pedido de informações diversas, referente às ocorrências relatadas durante a realização do 1º turno das Eleições 2018.
Em atenção, sobretudo ao princípio da transparência, defiro o pedido, o que faço por meio das seguintes informações, consolidadas após
consultas às áreas afetas do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná:
Tratamento e averiguação das denúncias e reclamações - questões B.1, B.3 e B.7.
As impugnações às urnas são inicialmente endereçadas, apreciadas e resolvidas pelos respectivos Juízos Eleitorais, as impugnações à
apuração são encaminhadas às respectivas Juntas Eleitorais, enquanto as reclamações contra a totalização são encaminhadas à Comissão
Apuradora.
No Paraná foram registradas oito impugnações, sete perante a Junta da 42ª Zona Eleitoral de Londrina e uma perante a Junta da 186ª Zona
Eleitoral. Todas foram resolvidas pelas respectivas Juntas Eleitorais, não havendo registro de recursos.
Não houve registro de reclamações contra a totalização.
A ouvidoria do TRE/PR registrou 82 reclamações, encaminhadas aos respectivos juízos eleitorais, para instrução e esclarecimentos.
Os cartórios eleitorais informaram 800 ocorrências durante o ato de votação, registradas em atas de mesas receptoras ou em cartório, sendo
29 pedidos de auditoria.
Tais informações foram coletadas junto às Zonas Eleitorais do estado, bem como aos diversos setores deste Tribunal Regional Eleitoral.
No Tribunal houve um pedido de auditoria, que foi deferido na Petição nº 0603685-83. O procedimento foi realizado em 19 de outubro, por
equipe composta por 3 técnicos indicados pelo TSE; 3 técnicos indicados pelo TRE/PR e 2 técnicos pelo TRE/SC, 1 técnico indicado pela
Polícia Federal e técnicos indicados pelo partido dos candidatos presidenciáveis.
Os trabalhos foram acompanhados pelas seguintes autoridades e representantes da sociedade civil: a) Procuradora Regional Eleitoral; b)
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná; c) Presidente da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica; d)
Presidente da Comissão de Segurança Permanente e juiz membro do TRE-PR; e) Superintendente Regional da Polícia Federal no Paraná; f)
Presidente da Associação das Emissoras de Rádio e Difusão do Paraná – AERP; g) um representante das redes de televisão do Paraná; h)
Presidente da Associação Paranaense de Imprensa – API, além de observadores de diversas entidades, como OEA E AMAPAR, entre outros.
O laudo concluiu que: a) os sistemas instalados nas urnas auditadas são os mesmos que foram lacrados pelo TSE; b) as urnas estavam em
perfeitas condições de uso e funcionamento; c) não há indícios de qualquer espécie de fraude no sistema ou no funcionamento das urnas.
O assistente técnico indicado pelo PSL, Sr. Paulo Fagundes, apresentou laudo técnico nos seguintes termos:
1) Os sistemas instalados nas urnas são os mesmos que foram lacrados pelo TSE?
Resposta: Mesmo com a realização da conferência dos hashes gerados para a comprovação da autenticidade dos programas gerados, em
conjunto com os testes simulados de votação, diante da ausência do referido código fonte não é possível proceder-se a perícia dirigida ao
atestado das especificações dos programas instalados no cumprimento de suas atribuições, assim como o binário gerado para cada urna
eletrônica.
2) As Urnas estavam em perfeitas condições de uso e funcionamento?
Resposta: Sim. Registra-se ocorrência apontada perante os demais auditores, da existência no interior da urna de relatório de papel referente a
testes feitos durante algum processo de manutenção na urna da Seção 654/1 Zona de Curitiba, dobrado e inserido no dispersor do calor do
processador.
3) Não há indícios de qualquer espécie de fraude no sistema ou no funcionamento das Urnas?
Resposta: Dos testes simulados de votação não se verificou as ocorrências comunicadas pelos eleitores. A conclusão sobre possível
ocorrência de fraude não é possível sem o acesso ao código fonte requerido.
Observações: Foi observado que durante o processo de transmissão dos arquivos, os mesmo não são criptografados, contando apenas com
chaves de autenticação entre as máquinas envolvidas.
Acima de tudo é preciso destacar que além dessa inédita auditoria, a Justiça Eleitoral realiza inúmeros eventos abertos à especialistas, com
amplo acesso a todos os programas, diversas cerimônias, audiências e sessões públicas, para as quais são convocados partidos, coligações,
Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, bem como toda a sociedade civil, para a realização de fiscalização e diversos
procedimentos de auditoria referentes ao processo de segurança dos dados, do funcionamento da urna e, especialmente, do processo de
votação, em todas as suas fases.
Sem mencionar toda a gama de procedimentos no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, vale, brevemente, destacar, os seguintes
procedimentos que são tomados no âmbito dos Tribunais Regionais, zonas e seções eleitorais: 1) verificação da assinatura digital e dos
resumos digitais (hash) antes e/ou depois da votação; 2) auditoria de funcionamento das urnas simultânea à votação oficial, com utilização de
urnas sorteadas e remetidas à sede, em ambiente monitorado, com acompanhamento de auditoria externa (auditoria da votação eletrônica ou
votação paralela); 3) conferências dos dados constantes das urnas durante a carga e lacração; e 4) realização de testes de votação após a
carga e lacração (verificação pré-pós eleição).
São previstas também as seguintes formas de fiscalização: 1) fornecimento de cópia do registro digital dos votos; 2) cerimônia pública de
geração de mídias; 3) fornecimento de logs dos sistemas e aplicativos e da urna eletrônica; 4) utilização de sistemas próprios de fiscalização,
apuração e totalização, desenvolvidos pelos partidos, homologados e alimentados pela Justiça Eleitoral; entre outros.
Com isso, bem se vê que o Tribunal Regional Eleitoral tem não só o dever de processar e apurar todas as denúncias de irregularidades que
possam macular o processo eleitoral e punir eventuais infratores, como agir de modo transparente a fim de corrigir e aprimorar o sistema para
os próximos pleitos eleitorais.
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Integração entre órgãos – questão B.2.
A atuação integrada é primada pela Justiça Eleitoral na sua atuação cotidiana, podendo ser evidenciada, entre outros exemplos pelas
Orientações Conjuntas nº 01 e 02/2018 TSE/MSP; pela utilização do aplicativo Pardal e Sala de atendimento Procuradoria Regional Eleitoral,
que encaminham para análise e processamento diretamente para aquele órgão, denúncias feitas diretamente por eleitores naqueles canais.
Tratamento das denúncias e reclamações na mídia – questões B.3 e B.4.
O tratamento padrão para a averiguação dos fatos relatados tem sido, no âmbito de atuação da Assessoria de Comunicação do Tribunal, a
verificação da informação correta junto às fontes oficiais, conforme o tema da denúncia ou reclamação. Algumas fontes foram procuradas
dentro do próprio TRE-PR (ex.: Secretaria de Tecnologia da Informação), outras em órgãos externos (ex.: Assessoria da Polícia Militar do
Paraná). Ainda foram feitas consultas a agências nacionais de fact-checking, tais como Projeto Comprova, Aos Fatos e Lupa. b) Os áudios e
imagens questionados foram enviados à CCS pelos eleitores e pela imprensa.
Não há levantamento sobre o número total de ocorrências, bem como sua natureza específica, pois as mesmas foram respondidas à imprensa
e aos eleitores à medida em que foram recebidas. Da mesma forma, não cumpre a este Regional informar sobre "reclamações recebidas,
advindas de todo o território brasileiro", vez que o requerimento excede sua esfera de competência. Além dos atendimentos individualizados,
foi lançado pela Assessoria de Comunicação a campanha "Verdade ou Mentira?", mediante a criação de uma área própria na internet para a
publicação de matérias com esclarecimentos sobre boatos e fatos inverídicos relacionados ao processo eleitoral. A iniciativa obteve grande
repercussão na mídia local e nacional, que replicou na íntegra muitos desses esclarecimentos. As matérias também foram dirigidas ao público
interno do tribunal, por meio da intranet, e amplamente disseminadas nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter, obtendo milhares de
compartilhamentos, engajamentos e visualizações.
Medidas tomadas nas primeiras horas após relatos – questão B.5.
Em caso de ocorrências durante a votação, os mesários são treinados para tomar medidas padrões, que são transcritas em cartilhas (manual)
que ficam à disposição de mesários.
Considerando as ocorrências registradas no 1º turno de 2018, a Justiça Eleitoral optou por deixar a orientação quanto a esses procedimentos
também visíveis aos eleitores e fiscais de partidos, mediante afixação de cartazes nos locais de votação.
Nos casos de incidentes mais graves, magistrados e promotores eleitorais comparecem ao local de votação para medidas adicionais, bem
como para diligenciar e instruir a ocorrência, tudo sempre acompanhados dos fiscais dos partidos, presentes no local de votação.
Em todos os casos, os mesários devem anotar tudo na ata da seção.
Importante destacar as prerrogativas e deveres dos mesários, em especial ao Presidente de mesa, previstas no Código Eleitoral:
Art. 127. Compete ao presidente da mesa receptora, e, em sua falta, a quem o substituir:
(...) II - decidir imediatamente todas as dificuldades ou dúvidas que ocorrerem;
III - manter a ordem, para o que disporá de força pública necessária;
IV - comunicar ao juiz eleitoral, que providenciará imediatamente as ocorrências cuja solução deste dependerem (...).
Art. 139. Ao presidente da mesa receptora e ao juiz eleitoral cabe a polícia dos trabalhos eleitorais.
Art. 140. Somente podem permanecer no recinto da mesa receptora os seus membros, os candidatos, um fiscal, um delegado de cada partido
e, durante o tempo necessário à votação, o eleitor.
§ 1º O presidente da mesa, que é, durante os trabalhos, a autoridade superior, fará retirar do recinto ou do edifício quem não guardar a ordem
e compostura devidas e estiver praticando qualquer ato atentatório da liberdade eleitoral.
§ 2º Nenhuma autoridade estranha a mesa poderá intervir, sob pretexto algum, em seu funcionamento, salvo o juiz eleitoral.
Transporte de urnas e documentos – questão B.6.
As urnas eletrônicas são transportadas do Cartório Eleitoral até os locais de votação, geralmente entre quarta-feira e sábado, véspera de
eleição, através de roteiros definidos pelos chefes de cartório e empresa de transportes contratada.
Este ano por meio do Contrato 25/18, disponível no portal da transparência, a empresa contratada, porque vencedora de licitação, foi a
Reunidas.
Algumas Zonas Eleitorais têm a opção de requisitar veículos ou convocar colaboradores para levar e trazer as urnas, conforme a necessidade.
Da mesma forma as urnas podem ser recolhidas após encerramento da votação, através de empresa contratada, por colaboradores
convocados ou através de veículos requisitados que levam diretamente ao Cartório Eleitoral.
Os boletins, relatórios da urna, documentação da seção e também as mídias de resultados podem ser recolhidas e encaminhadas ao Cartório
Eleitoral de diferentes formas, dependendo da logística da Zona Eleitoral. Normalmente os boletins, relatórios da urna, documentação da seção
(atas, caderno de votação, etc.) são recolhidas juntamente com a urna ou por roteirista convocado que levam ao Cartório Eleitoral. Já as
mídias de resultados são levadas diretamente para o Cartório através de roteiristas convocados ou a transmissão do resultado é feita
diretamente do local de votação (postos de transmissão), através do Sistema JE Connect, por técnicos treinados.
Requerimento da eleitora Marina Pelaez de Souza – questão B.8.
As ponderáveis reclamações dessa eleitora, correspondente à urna da seção 114 da 178ª Zona Eleitoral de Curitiba, serviram, entre outras,
como causa de pedir na PET 0603685-83, em que foi deferida a realização de auditoria, acatando pedido de agremiação partidária,
mencionada anteriormente, para certificar se: a) os sistemas instalados nas urnas auditadas são os mesmos que foram lacrados pelo TSE; b)
as urnas estavam em perfeitas condições de uso e funcionamento; c) há indícios de qualquer espécie de fraude no sistema ou no
funcionamento das urnas. Destaca-se que a referida urna compôs a amostra auditada.
De qualquer modo, como se pode constatar nos respectivos boletins de urnas, os votos, não só da referida eleitora, como dos demais
integrantes daquelas seções, foram efetivamente computados.
Quanto ao pedido de exibição e fornecimento de cópias autenticadas das atas e reclamações formuladas pela eleitora, ressalto que o mesmo
já foi atendido pelo Juízo da 178ª Zona Eleitoral de Curitiba, conforme fls. 04; 07/56.
Intimem-se a requerente, encaminhando-lhe as informações constantes deste despacho.
Após, arquive-se.
Curitiba, 26 de outubro de 2018.
DES. GILBERTO FERREIRA
CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL

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

Ano X - Número 224

Curitiba, sexta-feira, 9 de novembro de 2018

Página 5

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 146
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL Nº 3525-49.2014.6.16.0000
PROCEDÊNCIA: CURITIBA - PR
REQUERENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REQUERIDO(S): NELSON PADOVANI
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB: 22076/PR
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARÃES - OAB: 20738/PR
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB: 41756/PR
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB: 58101/PR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB: 62051/PR
ADVOGADO: MAITÊ CHAVES NAKAD MARREZ - OAB: 86684/PR
REQUERIDO(S): JOÃO MATTAR OLIVATO
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB: 41756/PR
RELATOR DESIGNADO: DR. ANTÔNIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) da(s) parte(s), do inteiro teor do r. despacho exarado pelo Exmo. Des. Gilberto Ferreira, nos
autos acima discriminados:
"Trata-se de requerimento, à fl. 1.115, de desconto no importe de R$ 6,41 (seis reais e quarenta e um centavos), apresentado por JOÃO
MATTAR OLIVATO, relativo ao parcelamento da multa eleitoral, sob alegação de que o valor da primeira guia emitida teria sido cobrado de
maneira equivocada pela Secretaria do Tribunal.
No entanto, tendo em vista a expressa determinação na decisão de fl. 1.107 acerca da necessidade de atualização do valor da multa imposta,
através do sistema on-line de cálculo das multas eleitorais, as quais são corrigidas até o dia da efetiva retirada da guia, não há o que se falar
em cobrança indevida ou a maior. A Secretaria apenas, em cumprimento a determinação deste Relator, atualizou a guia até a data da retirada
pela parte, qual seja 15/10/2018.
Desta forma, o valor de R$ 6,41, trata-se de atualização e de correção monetária, os quais serão sempre verificados caso haja atraso no
pagamento ou retirada da guia. Assim, indefiro o requerimento de desconto daquele valor nas parcelas vincendas.
Curitiba, 06 de novembro de 2018.
ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO – RELATOR"
______________________________________________________________

RELAÇÃO Nº 145
RECURSO ELEITORAL Nº 1-39.2017.6.16.0194
PROCEDÊNCIA: PONTAL DO PARANÁ - PR
RECORRENTE(S) : MARCOS FIORAVANTE
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB: 20891/PR
ADVOGADA: FABÍOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB: 24503/PR
ADVOGADO: RODRIGO TAGLIARI HELBLING - OAB: 30310/PR
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB: 63833/PR
RECORRENTE(S) : FABIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB: 20891/PR
ADVOGADA: FABÍOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB: 24503/PR
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB: 63833/PR
RECORRIDO(S)
:
COLIGAÇÃO
PONTAL
(PSD/PTB/PSL/PSC/PR/PRTB/PHS/PMB/PV/PSDB/PCdoB/PTdoB/SD/PROS)
RECORRIDO(S) : EDGAR ROSSI

SEMPRE

EM

FRENTE,
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RECORRIDO(S) : MURILLO BITTENCOURT CAMARGO SOBRINHO
RECORRIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, (Comissão Provisória de Pontal do Paraná/PR)
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB: 27936/PR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB: 35267/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
ADVOGADA: DANIELA KARINA FELIPPE - OAB: 71316/PR
ADVOGADA: BRUNNA HELOUISE MARIN - OAB: 75763/PR
RELATOR: DR. JEAN CARLO LEECK
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) da(s) parte(s), do inteiro teor do r. despacho exarado pelo Exmo Dr. Jean Carlo Leeck, d. Relator
nos autos acima discriminados:
"Trata-se de recurso eleitoral interposto por Marco Fioravante e Fábio de Oliveira no qual constam como recorridos a Coligação Pontal Sempre
em Frente, Edgar Rossi, Murilo Camargo Bittencourt Camargo Sobrinho e Partido Social Democrático - PSD.
Após a apresentação das contrarrazões, abriu-se vista à Procuradoria Regional Eleitoral que, antes de manifestar-se acerca do mérito recursal
pugnou pelo retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para proceder o apensamento de cópia do inquérito policial nº 20-45.2017.6.16.0194 por
entender imprescindível à análise do que foi aventado pela parte recorrente em suas razões.
Nesse passo, determino a intimação das partes para querendo, no prazo comum de 3 (três) dias, manifestem-se acerca desse novel pedido de
dilação probatória realizado pela Procuradoria.
Após, conclusos.
Curitiba, 06 de novembro de 2018.
(a) JEAN LEECK – Relator"
_____________________________________________________________________

Coordenadoria de Sessões
Pautas de Julgamento

Relação nº 99/2018
Publicação de Pauta para julgamento a partir da próxima sessão, respeitado o prazo de 24 horas, contado da publicação, dos processos
abaixo relacionados:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 24-48.2018.6.16.0000
PROCEDÊNCIA: RIO AZUL-PR (62ª ZONA ELEITORAL - REBOUÇAS)
RELATOR: DR. PEDRO LUÍS SANSON CORAT
EMBARGANTE(S) : ANTÔNIO GAUDINO FRANÇA JÚNIOR
Advogado
: Fernando Gustavo Knoerr - OAB: 21242/PR
Advogada
: Viviane Coêlho de Séllos Knoerr - OAB: 63587/PR
Advogado
: Luiz Fernando Obladen Pujol - OAB: 68526/PR
EMBARGADO(S) : RODRIGO SKALICZ SOLDA
Advogado
: Gustavo Bonini Guedes - OAB: 41756/PR
Advogada
: Valquíria de Lourdes Santos Cuman - OAB: 74384/PR
Advogado
: Cassio Prudente Vieira Leite - OAB: 58425/PR
Advogado
: Leyner Luiz Giostri Cascão de Albuquerque Lima - OAB: 82680/PR
Advogada
: Carolina Padilha Ritzmann - OAB: 81441/PR
Advogada
: Camila Cotovicz Ferreira - OAB: 63569/PR
Advogado
: Eduardo Weckl Pasetti - OAB: 80880/PR
Advogado
: Angelo Gabriel Baniski - OAB: 80108/PR
EMBARGADO(S) : RENATO HRINCZUK
Advogado
: Gustavo Bonini Guedes - OAB: 41756/PR
Advogada
: Valquíria de Lourdes Santos Cuman - OAB: 74384/PR
Advogado
: Cassio Prudente Vieira Leite - OAB: 58425/PR
Advogado
: Leyner Luiz Giostri Cascão de Albuquerque Lima - OAB: 82680/PR
Advogada
: Carolina Padilha Ritzmann - OAB: 81441/PR
Advogada
: Camila Cotovicz Ferreira - OAB: 63569/PR
Advogado
: Eduardo Weckl Pasetti - OAB: 80880/PR
Advogado
: Angelo Gabriel Baniski - OAB: 80108/PR
__________________________________________________________________
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 293-64.2016.6.16.0095
PROCEDÊNCIA: SANTA INÊS-PR (95ª ZONA ELEITORAL - COLORADO)
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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RELATOR: DR. ANTÔNIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO
EMBARGANTE(S) : LUIZA SARAIVA LEMOS
Advogado
: Danilo Andrigo Rocco - OAB: 34498/PR
Advogado
: Rogério Helias Carboni - OAB: 37227/PR
Advogado
: Roosevelt Arraes - OAB: 34724/PR
EMBARGADO(S) : COLIGAÇÃO SANTA INÊS DE TODOS PARA TODOS (PR/PTB/PSC/PP)
Advogado
: Anderson Soares de Cerqueira - OAB: 37426/PR
______________________________________________________________________________
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 293-64.2016.6.16.0095
PROCEDÊNCIA: SANTA INÊS-PR (95ª ZONA ELEITORAL - COLORADO)
RELATOR: DR. ANTÔNIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO
EMBARGANTE(S)
Advogado
Advogado
EMBARGADO(S)
Advogado

: MARCEL ANDRÉ REGOVICHI
: Rogério Helias Carboni - OAB: 37227/PR
: Roosevelt Arraes - OAB: 34724/PR
: COLIGAÇÃO SANTA INÊS DE TODOS PARA TODOS (PR/PTB/PSC/PP)
: Anderson Soares de Cerqueira - OAB: 37426/PR

__________________________________________________________________
SEGREDO DE JUSTIÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 436-39.2016.6.16.0132
PROTOCOLO: 341.589/2016
RELATOR: DR. ANTÔNIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO
REVISOR: DR. JEAN CARLO LEECK
EMBARGANTE(S) : SIGILOSO
EMBARGADO(S) : SIGILOSO
Advogado
: Luiz Cezar Viana Pereira - OAB: 23519/PR
EMBARGADO(S) : SIGILOSO
Advogado
: Luiz Cezar Viana Pereira - OAB: 23519/PR
EMBARGADO(S) : SIGILOSO
Advogado
: Luiz Cezar Viana Pereira - OAB: 23519/PR
EMBARGADO(S) : SIGILOSO
Advogado
: Luiz Cezar Viana Pereira - OAB: 23519/PR

Seção de Acórdãos
Acórdãos, Decisões e Resoluções

RELAÇÃO 109/2018

PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO
SESSÃO DE 24/10/2018
ACORDÃO Nº 54.357
RECURSO ELEITORAL Nº 351-61.2016.6.16.0097
PROCEDÊNCIA: IPORÃ - PR (97ª ZONA ELEITORAL)
RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATAS - DEM
ADVOGADA: TAILAINE CRISTINA COSTA - OAB: 66146/PR
ADVOGADA: KAMILLE ZILIOTTO FERREIRA - OAB: 79545/PR
ADVOGADO: ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - OAB: 37270/DF
ADVOGADO: MARCOS PAULO GEROMINI - OAB: 40393/PR
RECORRENTE: COLIGAÇÃO AGORA É A VEZ DO POVO (PSB/PSC/PP/PDT/PMB/DEM/PR/PMN)
ADVOGADO: MARCOS PAULO GEROMINI - OAB: 40393/PR
ADVOGADA: TAILAINE CRISTINA COSTA - OAB: 66146/PR
ADVOGADA: KAMILLE ZILIOTTO FERREIRA - OAB: 79545/PR
ADVOGADA: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB: 70382/PR
ADVOGADA: ANDRESSA EMMANUELLY NORONHA - OAB: 79248/PR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONÇALVES - OAB: 21989/PR
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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RECORRIDO: ROBERTO DA SILVA
RECORRIDO: ARISTIDES ANTONIO DE CAMPOS
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB: 20891/PR
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB: 63833/PR
ADVOGADA: CAROLINE LARITA ZAGO UHDRE - OAB: 35817/PR
RECORRIDO: JOSÉ GILMAR DA SILVA
ADVOGADO: FERNANDA DA SILVA PEGORINI RUFATO - OAB: 46638/PR
RECORRIDO: EVERTON CÁSSIO DE AZEVEDO CANDIL
ADVOGADO: MANOEL MESSIAS MEIRA PEREIRA - OAB: 18936/PR
RECORRIDO: JOÃO PEDRO GEA MARUCHE
ADVOGADA: CAROLINE LARITA ZAGO UHDRE - OAB: 35817/PR
RELATOR DESIGNADO: DR. ANTÔNIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO
EMENTA – ELEIÇÕES 2016 – RECURSO ELEITORAL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL – ABUSO DE PODER
POLÍTICO/AUTORIDADE. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. USO INDEVIDO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. NÃO
CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Abusos de poder econômico, de autoridade e dos meios de comunicação não configurados.
1.1.Envio de cartões de Natal. Mensagem despida de cunho eleitoral.
1.2.Revista com fotos de ações e realizações da Prefeitura distribuída antes do período vedado. Conteúdo não enaltece a figura do prefeito e,
tão pouco, faz menção às eleições, o que caracteriza mera promoção pessoal.
1.3.Vídeo contendo ações e realizações da Prefeitura, pago por terceiro e divulgado em redes sociais, não autoriza a configuração de abuso.
1.4.Jornal impresso no qual não é possível distinguir a feição do alegado flagrante "propaganda eleitoral", mas sim, uma manifestação de
cunho jornalístico acerca de fatos de interesse da comunidade local. O abuso dos meios de comunicação, no caso da imprensa escrita, só
resta configurado quando demonstrados eventuais excessos no conteúdo e forma das veiculações, já que o acesso à mídia impressa depende
do interesse do eleitor, diferentemente do que acontece com as emissoras de rádio e televisão, que não é o caso presente.
2. Abuso de poder político e captação ilícita de sufrágio. Inauguração de obra com divulgação de transporte gratuito para que a população
possa comparecer. Carreata pela cidade em direção a obra. Palavra concedida a inúmeros políticos que se apresentam em palanque. Evento
realizado poucos dias antes do período vedado. Abuso configurado que não guarda gravidade suficiente para autorizar a aplicação de sanção.
Captação ilícita de sufrágio. Distribuição gratuita de combustível não demonstrada.
3. Abuso de poder de autoridade. Concessão de aumento do salário do funcionalismo. Lei Municipal datada de 2013 que autoriza a concessão
de adicional de produtividade. Concessão antes do período vedado. Abuso não configurado.
4. Abuso de poder de autoridade. Atendimento pessoal da população pelo Prefeito. Afluxo expressivo de cidadãos na sede da Prefeitura
portando senhas para receberem, das mãos do Prefeito, requisição para exames e consultas. Indícios de prática eleitoreira e assistencialista
incapazes de configurar abuso.
5. Abuso de poder de autoridade. Alteração da cor de edifícios públicos para a mesma cor utilizada em campanha eleitoral. Insignificância dos
fatos diante das provas produzidas.
6. Abuso do poder de autoridade e captação ilícita de sufrágio. Distribuição gratuita de material de construção e liberação de exames e
consultas médicas pessoalmente pelo Prefeito em troca de pedido de voto. Ausência de provas. Abuso não configurado.
7.Recurso conhecido e não provido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e, no mérito, por maioria, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, vencido o Relator, que declara voto, que
integra esta decisão.
_______________________________________
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO
SESSÃO 06/11/2018
ACORDÃO N° 54.367
RECURSO CRIMINAL Nº 6-07.2017.6.16.0018
PROCEDÊNCIA: JAGUARIAÍVA – PR (18°ZONA ELEITORAL)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO: JULIANA DE ALMEIDA LANGNER
RECORRIDO: SAMUEL STALHSCHMIDT
ADVOGADO: MARA CATARINA MESQUITA LOPES LEITE - OAB: 28657/PR
ADVOGADO: MARÍLIA PEDROSO XAVIER - OAB: 52385/PR
ADVOGADO: WILLIAM SOARES PUGLIESE - OAB: 52383/PR
ADVOGADO: LUCIANA PEDROSO XAVIER - OAB: 52386/PR
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB: 50580/PR
ADVOGADO: ERICK DUDIK ROGÉRIO - OAB: 66977/PR
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB: 76880/PR
RELATOR: DR. ANTÔNIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO
REVISOR: DR. JEAN CARLO LEECK
EMENTA – RECURSO CRIMINAL – AÇÃO PENAL – ARTIGO 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL – ABSOLVIÇÃO
DOS RECORRENTES EM PRIMEIRO GRAU –CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO COMPROVA A OCORRÊNCIA DA CONDUTA TÍPICA
DESCRITA NA DENÚNCIA, CARACTERIZADA NA SUPOSTA ENTREGA DE VANTAGEM CONSUBSTANCIADA NA REALIZAÇÃO DE
CONSULTA MÉDICA A PREÇO ABAIXO DO MERCADO E TROCA DE EXAMES E RECEITAS PARTICULARES POR GUIAS DO SUS. NÃO
COMPROVAÇÃO. CONSULTAS REALIZADAS A TODOS OS PACIENTES PELO MESMO PREÇO, INDISCRIMINADAMENTE, E SEM
OFERECIMENTO DO BENESSES NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE VOTO. FALTA DOS ELEMENTOS
OBJETIVO E SUBJETIVOS FORMADORES DO TIPO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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Vistos, relatados e discutidos os autos acima citados, ACORDAM os Juízes integrantes do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, à
unanimidade de votos, em conhecer o recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Coordenadoria Processual - Seção de Autuação e Distribuição
Resenha de Distribuição

Relação nº 135/2018
Resenha de Distribuição, realizada no período de 6 de novembro de 2018 a 6 de novembro de 2018, quando foram distribuídos pelo Sistema
de Processamento de Dados os seguintes feitos:

Recurso de Mandado de Segurança nº 22-75.2018.6.16.0001
(1)
Origem: CURITIBA-PR (1ª ZONA ELEITORAL - CURITIBA)
Relator: PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO
Tipo:
Distribuição de Ordem
RECORRENTE(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA, (Diretório Municipal de Curitiba)
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
ADVOGADA: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB: 85534/PR
RECORRIDO(S) : PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EM CURITIBA

Quadro de distribuição
Relator

Total

PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO

1

Lista de Processos por Advogado
Advogado
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB: 85534/PR

(1)

EDUARDO VIEIRA DE SOUZA BARBOSA - OAB: 48709/PR

(1)

FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB: 42637/PR

(1)

LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB: 42621/PR

(1)

Documentos Eletrônicos Publicados Pelo PJE
Intimações

Processo 0603491-83.2018.6.16.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO N.º 54.365
APURAÇÃO DE ELEIÇÃO (11530) - 0603491-83.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
RELATOR(A): GILBERTO FERREIRA INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ Advogado do(a) INTERESSADO:
EMENTA: APURAÇÃO DE ELEIÇÃO. ELEIÇÕES GERAIS 2018. 2º TURNO DAS ELEIÇÕES PARA O CARGO DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
RELATÓRIO RESULTADO DA TOTALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÕES E RECURSOS. APROVAÇÃO. RESOLUÇÃO-TSE 23554/2017.

RELATÓRIO DE APURAÇÃO DO 2º TURNO DAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 2018
Findos os trabalhos de apuração e totalização das Eleições 2018, no Estado do Paraná, a Comissão Apuradora apresenta o Relatório de
Apuração do 2º Turno das Eleições Presidenciais 2018, realizadas em 28 de outubro de 2018, em conformidade com os arts. 228, parágrafo único e 229, da
Resolução-TSE n° 23.554/2017.
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
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Foram juntados aos autos em epígrafe a Ata de Oficialização do Sistema de Gerenciamento –2º Turno composta pelos relatórios Espelho da
oficialização do Sistema de Gerenciamento –2º T e Zerésima - 2º T (id. 335620, 335621 e 335622), expedidos nos termos dos arts. 194, §2º e 195 da
Resolução-TSE n° 23.554/2017.
Finalizado o processamento eletrônico, a Secretaria de Tecnologia da Informação deste Tribunal apresentou a esta Comissão Apuradora o Relatório “Eleição
Geral Federal 2018 –2º Turno –Resultado da Totalização”, extraído do sistema de Gerenciamento em 28/10/2018, às 21h09min, do qual se inferem:
I –as seções apuradoras e a quantidade de votos apurados diretamente pelas urnas;
II –as seções apuradas pelo Sistema de Apuração, os motivos da utilização do Sistema de Apuração e a respectiva quantidade de votos;
III –as seções anuladas e as não apuradas, os motivos e a quantidade de votos anulados ou não apurados;
IV –as seções onde não houve votação e os motivos;
V –a votação de cada candidato nas eleições presidenciais;
VI –as impugnações apresentadas às Juntas Eleitorais e como foram resolvidas, assim como os recursos que tenham sido interpostos.
A seção 15, da 83ª Zona Eleitoral de Santo Antônio do Sudoeste, contendo 335 eleitores aptos, não foi apurada, nos termos do inc. I, do art. 207, da
Resolução-TSE nº 23.554, não obstante diversas tentativas de recuperação dos dados, não tendo sido efetuada qualquer impugnação sobre o fato.
Não houve apresentação de impugnações perante as demais Juntas Eleitorais do Estado.
Por fim, cabe informar que os resultados da eleição presidencial neste Estado do Paraná, nos termos dos arts. 228, parágrafo único e 229, da Resolução-TSE nº
23.554, foram encaminhados ao Tribunal Superior Eleitoral, para compor o resultado da totalização daquele pleito.
Com essas informações, submetemos o Relatório “Eleição Geral Federal 2018 –2º Turno –Resultado da Totalização”, ao conhecimento desta Corte Regional,
encerrando os trabalhos desta Comissão Apuradora.
Éo relatório.
VOTO

Conhecido e aprovado o Relatório “Eleição Geral Federal 2018 –2º Turno –Resultado da Totalização”.
Curitiba, 31 de outubro de 2018.
DES. GILBERTO FERREIRA
Presidente da Comissão Apuradora
DR. PEDRO LUÍS SANSON CORAT
Membro
DR. PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO
Membro

EXTRATO DA ATA
APURAÇÃO DE ELEIÇÃO Nº 0603491-83.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. GILBERTO FERREIRA - INTERESSADO:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
DECISÃO
Àunanimidade de votos, a Corte aprovou o Relatório, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Taro Oyama. Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Gilberto
Ferreira, Juízes Pedro Luis Sanson Corat, Paulo Afonso da Motta Ribeiro, Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, Jean Carlo Leeck e o Desembargador
Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Doutora Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.10.2018.

Proclamação da Decisão
Àunanimidade de votos, a Corte aprovou o Relatório de Apuração de Eleição relativo ao segundo turno das Eleições 2018, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 31/10/2018 RELATOR(A) GILBERTO FERREIRA

Processo 0603556-78.2018.6.16.0000

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0603556-78.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
[Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Representação]
RELATOR: TITO CAMPOS DE PAULA
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO PARANÁ DECIDE, MARIA APARECIDA BORGHETTI, SERGIO LUIZ MALUCELLI
Advogados do(a) REPRESENTANTE: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - PR90004, VITOR AUGUSTO WAGNER KIST - PR75805, ANTONIO
CLAUDIO KOZIKOSKI JUNIOR - PR36820, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074, VANIA DE AGUIAR - PR36400, DIEGO CAETANO DA
SILVA CAMPOS - PR57666, FLAVIO PANSIERI - PR31150, JULIANA COELHO MARTINS - PR58491, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ PR86785 Advogados do(a) REPRESENTANTE: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - PR90004, VITOR AUGUSTO WAGNER KIST - PR75805, ANTONIO
CLAUDIO KOZIKOSKI JUNIOR - PR36820, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074, VANIA DE AGUIAR - PR36400, DIEGO CAETANO DA
SILVA CAMPOS - PR57666, FLAVIO PANSIERI - PR31150, JULIANA COELHO MARTINS - PR58491, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ PR86785 Advogados do(a) REPRESENTANTE: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - PR90004, VITOR AUGUSTO WAGNER KIST - PR75805, ANTONIO
CLAUDIO KOZIKOSKI JUNIOR - PR36820, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074, VANIA DE AGUIAR - PR36400, DIEGO CAETANO DA
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SILVA CAMPOS - PR57666, FLAVIO PANSIERI - PR31150, JULIANA COELHO MARTINS - PR58491, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ PR86785
REPRESENTADO: COLIGAÇÃO "PARANÁ INOVADOR", CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR, DARCI PIANA TERCEIRO INTERESSADO:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
Advogados do(a) REPRESENTADO: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - PR84117, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO PR31447, ORIDES NEGRELLO NETO - PR85791, NAYSHI MARTINS - PR82352, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449, GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR41756, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880, EDUARDO VIEIRA DE SOUZA BARBOSA - PR48709, CASSIO PRUDENTE VIEIRA
LEITE - PR58425 Advogados do(a) REPRESENTADO: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - PR84117, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA
VALERIO - PR31447, ORIDES NEGRELLO NETO - PR85791, NAYSHI MARTINS - PR82352, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880, EDUARDO VIEIRA DE SOUZA BARBOSA - PR48709, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425 Advogados do(a) REPRESENTADO: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - PR84117, PAULO MANUEL
DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, ORIDES NEGRELLO NETO - PR85791, NAYSHI MARTINS - PR82352, JAYNE PAVLAK DE
CAMARGO - PR83449, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880, EDUARDO VIEIRA DE SOUZA
BARBOSA - PR48709, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425 Advogados do(a) TERCEIRO INTERESSADO: RICARDO YUKIO
FERNANDES KAWAMURA - SP361891, FREDERICO WAU POMARO POL FERNANDES - SP418312, FLAVIO KIYOSHI YAMAUCHI - SP411556,
ARTHUR BERNSTEIN - SP407153, MARCELLA DOS REIS MANES - SP304922, MATHEUS MELO CARDOSO - SP306905, LUIS FERNANDO
MARQUES DIAS - SP297313, BONIFACIO JOSE SUPPES DE ANDRADA - SP412149, BRUNA BORGHI TOME - SP305277, PATRICIA HELENA
MARTA MARTINS - SP164253, SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP307184, PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP310634, CAMILA DE ARAUJO
GUIMARAES - SP333346, PRISCILA ANDRADE - SP316907, NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP317372, RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA
- SP266298, CARINA BABETO CAETANO - SP207391, JANAINA CASTRO FELIX NUNES - SP148263, RODRIGO RUF MARTINS - SP287688,
DANIELLE DE MARCO - SP311005, CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
SENTENÇA
I- RELATÓRIO
Trata-se de representação eleitoral, com pedido liminar e de tutela inibitória, ajuizada pela Coligação PARANÁ DECIDE, MARIA APARECIDA
BORGHETTI, e SÉRGIO LUIZ MALUCELLI em face da COLIGAÇÃO PARANÁ INOVADOR –PSD, PSC, PV, PR, PRB, PHS, PPS, PODE e AVANTE,
CARLOS ROBERTO MASSA JUNIO e DARCI PIANA para apuração da conduta descrita no art. 57-B, §3º da Lei 9.504/97 e art. 23, §3º, da Res.
23.551/2017.
Os representantes informam que a presente representação eleitoral éproduto de produção probatória decorrente dos autos de ação cautelar nº 060342943.2018.6.16.0000.
Alegam que naquela oportunidade apresentaram ao Juízo a ocorrência de diversos elementos que denotavam a utilização, por parte dos representados, do uso
de ferramentas proibidas pela legislação eleitoral (art. 57-B, §§2º e 3º da Lei nº 9.504/1997 e respectivo art. 23, §§2º e 3º da Resolução TSE n. 23.551), no que
tange àvedação de utilização de ferramentas digitais não disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet para alterar a repercussão de propaganda
eleitoral.
Destacam que na página do representado Ratinho Júnior na rede social Facebook URL: https://www.facebook.com/ratinhojunior/, dentre os vestígios
demonstrados, constava: (i) exponencial aumento de reações de um minuto a outro (manifestações de “curtir”, “amei”, haha”, “uau”, “triste” e “grr” dispostas
no canto inferior esquerdo das postagens no facebook, representadas por 6 emoticons (joia, coração e mais 4 expressivos de sentimentos); (ii) discrepância
entre a quantidade de reações nas postagens e número de comentários, compartilhamentos e visualizações; (iii) grande quantidade de perfis de pessoas
estrangeiras e residentes em países em que notoriamente criaram mercados de “fazenda de cliques” (seguidores pró-ativos em redes sociais com IPs de
diversos locais do mundo) e (iv) quantidade de seguidores com perfis com evidência de falsos.
Arguem que quando analisadas postagens individuais na página do candidato Ratinho Júnior ( posts de propaganda eleitoral) observou-se uma estranha
realidade: suas publicações passavam por um estranho boom de curtidas em mínimo período de tempo.
Destacam que exaurida a ação cautelar antecipatória probatória exclusivamente quanto àefetiva e comprovada existência de uso de mecanismos ou ferramentas
de amplificação de engajamento não autorizadas ou disponibilizadas pelo Facebook e que o Facebook Brasil confirmou as suspeitas iniciais, indicando que os
representados passaram a se utilizar de impulsionamento/uso de ferramentas proibidas pela legislação eleitoral (art. 57- B, §3º da Lei nº 9.504/1997 e
respectivo art. 23, §3º da Resolução TSE n.23.551/2017).
Esclarece que tendo em vista que a produção probatória decorrente da ação cautelar 0603429-43.2018.6.16.0000 quanto ao uso de ferramentas de aumento de
impacto atingiu seu objetivo –produção de provas suficientes para justificar a procedência de representação eleitoral nos termos do art. 381, inciso III do
Código de Processo Civil.
Afirmam que o objeto da presente representação éo descumprimento do art. 57-B, §3º da Lei das Eleições, tendo em vista que o FACEBOOK BRASIL, em
sede de cumprimento da liminar exarada na AÇÃO CAUTELAR 0603429-43, foi categórico ao afirmar que foram detectadas na página do candidato Ratinho
Junior a ocorrência de reações não autênticas, que decorrem de utilização de meios outros que não aqueles disponibilizados pela plataforma, advindas de
serviços prestados por terceiros alheios aos Operadores do FACEBOOK.
Asseveram que a comprovação da real existência de serviços prestados por terceiros ( “ferramenta digital não disponibilizada pelo aplicativo”) está nos
pontos 9 e 10 do ofício do FACEBOOK, tanto éque a própria rede social já providenciou a “remoção das reações não autênticas localizadas em algumas
postagens da página” de RATINHO JUNIOR, o que fora realizado pelo FACEBOOK de acordo com sua política de termos de uso, que veda a utilização de
tais mecanismos causadores de interações não autênticas.
Argumentam que se verifica que a legislação estabelece a responsabilidade do beneficiário do ato ilícito. Contudo, énotório que tais serviços de
impulsionamento “não autêntico” são em geral prestados por terceiros, e mediante pagamento, de forma que não se mostra deveras crível que o CANDIDATO
tenha conteúdos de sua página impulsionados, através de meio ilícito e pago.
Segundo os representantes, verifica-se que o objeto da presente REPRESENTAÇÃO ELEITORAL não diz respeito àutilização de bots. No caso em tela há
efetiva prova, conforme o próprio FACEBOOK afirma, da utilização pelo REPRESENTADO de meios outros que não aquele disponibilizado pela plataforma
para impulsionamento de conteúdo. Trata-se efetivamente de demonstrativo de subsunção do fato àvedação prevista no art. 57-B, §3º da Lei das Eleições. A
informação do Facebook, especialmente nos itens 9 a 10 do ofício encaminhado àação cautelar, apenas confirma os elementos de provas trazidos na inicial da
ação cautelar. No momento, comprovado que os Representados se utilizaram de ferramenta não disponibilizada pelo Facebook para alterar a repercussão de
sua propaganda na internet (postagens na página), a definição de qual ferramenta foi efetivamente utilizada (robôs ou outras) não érelevante para fins
enquadramento dos Representados na vedação prevista no art. 57-B, §3º.
Afirmam que pleitearam os devidos esclarecimentos sobre o assunto bots nos autos de ação cautelar, visando reunir informações sobre a prática de outros
ilícitos na propaganda eleitoral do candidato Ratinho Junior na internet.
Por fim, informam que a cautelar persistirá, conforme petição formulada naqueles autos, para que o Facebook esclareça outras informações relevantes que,
uma vez confirmadas, darão ensejo a representações próprias no momento oportuno, a exemplo de possível violação ao art. 57-B, §2º (utilização de contas
falsas para beneficiar a página).
Requerem o recebimento da presente representação eleitoral e, de imediato, a concessão de tutela inibitória liminar para determinar que os representados se
abstenham da utilização, na página https://www.facebook.com/ratinhojunior, de ferramentas outras de impulsionamento que não aquelas disponibilizadas pela
plataforma Facebook, sob pena de astreintes por descumprimento no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) a ser aplicado ao representado por
descumprimento.
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No mérito, requerem que a representação eleitoral seja julgada procedente, reconhecendo a utilização de ferramenta digital não disponibilizada pelo provedor
da aplicação (Facebook), utilizada para o impulsionamento ilícito dos seguintes posts:
https://www.facebook.com/ratinhojunior/photos/a.228989580447185/2160579397288184/?type=3&theater;
https://www.facebook.com/ratinhojunior/photos/a.228989580447185/2159632027382921/?type=3&theater;
https://www.facebook.com/ratinhojunior/photos/a.228989580447185/2158484094164381/?type=3&theater, bem como seja reconhecida a conduta como
incorrente na prática ilícita descrita no art. 57-B, §3º da Lei 9.504/97 (e 23, §3º, da Res. 23.551/2017), aplicando a cada um dos representados a sanção
cominada no art. 57-B, §4º da Lei 9.504/97, requerendo a aplicação de multa no patamar máximo, ante o alto grau de obscuridade investido pelos
representados na utilização da ferramenta ilícita.
Os representados apresentaram contestação (ID 314515), alegando, preliminarmente, carência de ação, pois os representantes reputam aos representados a
contratação de serviços alheios ao Facebook, que serviriam a criar perfis falsos, com intuito de gerar as chamadas reações (Curt ir, Amei , Haha, Uau, Triste ou
Grr), sendo que o Facebook informou (ID 307641) que “não foram detectados por ora indícios da utilização de robôs (bots) para amplificar conteúdos
veiculados pela página sustentada sob a URL https://www. facebook.com/ratinhojunior/ e que os Operadores da Plataforma constataram que os conteúdos
sustentados pelas URLs abaixo não foram impulsionados:
https://www.facebook.com/ratinhojunior/photos/a.228989580447185/2158480464164744/?type=3&theater;
https://www.facebook.com/ratinhojunior/photos/a.228989580447185/2158482980831159/?type=3&theater;
https://www.facebook.com/ratinhojunior/photos/a.228989580447185/2158484094164381/?type=3&theater.
Argumentam que das informações trazidas àbaila pelo fornecedor Facebook, impossível sequer insinuar que houve participação, muito menos contratação de
serviços para criação de perfis inidôneos para apenas reações às publicações legítimas da página oficial de Ratinho Junior, sendo que depois de três
manifestações e documentações trazidas pelo Facebook, não se pode atribuir qualquer irregularidade, quanto menos ilicitude às constatações de perfis falsos.
Entendem cabível o indeferimento liminar da representação eleitoral, por ausência de interesse processual dos representantes, pois dos fatos narrados não há
liame entre as provas carreadas a os fundamentos jurídicos, devendo ser extinta, sem o julgamento do mérito.
No mérito, arguem que o tema, embora seja novo, não pode ser confundido como fizeram os representantes, pois impulsionamento de conteúdo, cuja regra e
formato são próprios e específicos, étotalmente diferente do alegado “aumento exponencial de reações”.
Ressaltam que não há uma única alegação ou mesmo indícios apresentado de que os representados realizaram impulsionamento de conteúdo ilegal, mas apenas
um aumento de reações, que supõe serem irregulares.
Defendem que a própria lógica do Facebook indica que quanto mais seguidores maior a exposição e, portanto, o volume de reações émaior. E em comparação
ao perfil de CIDA BORGHETTI, pode até mesmo ser considerada exponencial. E mais, em sintonia com a proporção indicada nas pesquisas eleitorais, não
havendo que se falar em ferramentas extra-Facebook e que as próprias matérias e estudos apresentados pelos representantes na cautelar indicam a existência de
bots ou robôs acompanhando inúmeros perfis, independentemente da vontade do dono da página.
Sustentam ser difícil identificar sequer onde estaria a vantagem em falsear a verdade, deveras diminuta e constatada pelo próprio Facebook, ao atender ao
comando judicial, se comparado às reações legítimas dos perfis verdadeiros dos quase 700 mil seguidores do candidato Ratinho Junior e que os representantes
buscam criar um fato político, uma manchete nos jornais, uma notícia a ser viralizada em blogs e redes sociais, dando a entender que Ratinho Junior joga sujo
nas redes sociais.
Aduzem que deve ser provado onde tais perfis foram criados, quem criou, quem contratou e pagou pelos serviços e de onde partiram as “reações”. Do
contrário, impossível sequer cogitar falar em irregularidade.
Asseveram que tais reações não podem ser qualificadas como propaganda impulsionada porque as ditas reações não possuem força de propaganda de per si.
Elas são meras reações, sequer são comentários. Não servem nem de métrica ao anunciante, quanto mais serviriam para influenciar o eleitor.
Requerem a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de interesse ou o julgamento pela improcedência por falta de prova e de irregularidade,
bem como por não ser impulsionamento na forma da redação do dispositivo legal.
Os representantes, em petição ID 317970, pontuam o pioneirismo dessa ação em âmbito eleitoral no Estado do Paraná, pois esta éa primeira e única
representação sobre propaganda eleitoral na internet em que se imputa “o uso de ferramentas digitais não disponibilizados pelo provedor da aplicação da
internet”, nos termos do art. 57-B, §2º da Lei 9.504/97 c/c art. 32 da Resolução n. 23.551/17 (incisos VII e XVII).
Estabelecem distinção entre o tema ora tratado e o conteúdo objeto da Ação Cautelar 0603429-43.2018.6.16.0000, pois nos presentes autos trata-se do uso de
ferramentas proibidas pela legislação eleitoral (art. 57-B, §§2º e 3º da Lei nº 9.504/1997 e respectivo art. 23, §§2º e 3º da Resolução TSE n. 23.551), no que
tange àvedação de utilização de mecanismos não disponibilizados pelo provedor da aplicação de internet para alterar a repercussão de propaganda eleitoral,
sendo que a Ação Cautelar segue, atualmente, em relação única e exclusivamente àperquirição de uso de robôs ( bots) em postagens na página oficial de
campanha de Ratinho Junior na rede social Facebook.
Ressaltam que a conduta ora imputada foi o benefício do candidato ora representado pela utilização de serviços prestados por empresas alheias àrede social
que, em razão de serem terceiras, operam na plataforma Facebook, mas não divulgam como seu trabalho se dá: não há indicação na postagem de que foi
impulsionada (diferentemente do exigido pelo art. 57-C2 da Lei n. 9.504/97), não há post indicando a "parceria", dentre outros, conforme informação prestada
pela rede social no bojo da Ação Cautelar n. 0603429, id. 307641.
Destacam que, desde o dia 24 de agosto até o dia do ajuizamento da Ação Cautelar (dia 22/09), portanto, em 28 dias, o representado tinha impulsionado apenas
25 postagens. Após ciência da Ação Cautelar, ocorrida em 23/09, neste dia o candidato impulsionou 10 postagens. E assim continuou: dia 27/09 impulsionou
8. No dia 28/09, houve 9 impulsionamentos. Em outubro a diferença quantitativa de impulsionamento cresceu para 49 impulsionamentos no dia 01/10, 125
impulsionamentos no dia 02/10, 70 no dia 03/10, 4 no dia 04/10.
Acrescentam que, em tais impulsionamentos realizados após o ajuizamento da ação cautelar, em questão de 24 horas ou 48 horas, viu-se uma tendência
mínima de reações –ora 197, 294, 408 e 449 em dois dias, ora 185 e 225 reações ao longo do dia e que numa análise comparativa com as imagens da exordial,
em questão de 1 minuto, 5 minutos, 12 minutos ou 20 minutos, as reações pulavam aos milhares.
Concluem que, após ciência da demanda cautelar, os representados cessaram o uso de algoritmos e serviços prestados para ampliar a repercussão de suas
propagandas eleitorais, o que se constata pela diminuição das reações (decréscimo de 1,0 mil, 1,2mil, ... 1,5mil para meros 200, 300, 400).
Alegam que o segundo ponto de estranheza suscitado na inicial foi a existência de inúmeros perfis de origem estrangeira como participantes ativos nas
postagens do representado Ratinho Junior, sendo que inúmeras URL’s foram indicadas na exordial, como comprovação, sendo que dos 54 perfis indicados na
exordial, apontados enquanto exemplos de contas estranhas, 37 seriam estrangeiras, indicando que 68,51% das contas que interagiram com as postagens de
Ratinho Junior vêm de perfis autodeclarados de países estrangeiros: Tailândia, Congo, Madagascar, Paquistão, Índia, Gabão, Burkina Faso, etc.
Refutam os argumentos dos representados na contestação no sentido de que a mera "reação" éinsignificante ou de menor importância do que comentário,
inclusive porque um dos algoritmos utilizados pelo Facebook para definir o posicionamento das páginas nos feeds de notícias (quantidade de vezes que
aparecem no topo da timeline e ordem preferencial onde aparecem) éo número de curtidas e de reações (como Amei, Haha, Uau, Triste ou Grr), além dos
comentários e compartilhamentos.
Por todo o exposto, impugnam na integralidade os argumentos defensivos, reiteram o pedido inicial inibitório e quanto ao mérito, para que seja julgada
totalmente procedente a ação, reconhecendo o benefício do candidato mediante uso de ferramenta digital não disponibilizada pelo provedor da aplicação (art.
57-B, §3º da Lei 9.504/97), aplicando a cada um dos representados a sanção cominada no art. 57-B, §4º da Lei 9.504/97, no patamar máximo, ante o alto grau
de obscuridade investido na utilização da ferramenta ilícita.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se (ID 317981) alegando que o impacto dessas ferramentas nas publicações realizadas na página do candidato
Carlos Roberto Massa Júnior parecem ser evidenciadas pela drástica redução no número de reações dos posts indicados na exordial, após o anúncio da
plataforma no sentido de que havia diligenciado a exclusão das reações consideradas não autênticas.
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Destaca que, conforme indicado na exordial, a publicação de URL
https://www.facebook.com/ratinhojunior/photos/a.228989580447185/2160579397288184/?type=3&theater contava com mais de 1.300 (um mil e trezentas)
reações, 04 (quatro) comentários e 1 (um) compartilhamento. Atualmente, a postagem conta com 38 (trinta e oito) reações, 04 (quatro) comentários e 02 (duas)
compartilhamentos. A desproporção entre os números parece reveladora de irregularidades.
Frisa que que inicial aponta, também, que a publicação de URL
https://www.facebook.com/ratinhojunior/photos/a.228989580447185/2158484094164381/?type=3&theater contava com mais de 1.100 (um mil e cem)
reações, 23 (vinte e três) comentários e 74 (setenta e quatro compartilhamentos). Atualmente, a postagem tem 221 (duzentas e vinte uma) reações, 29
(comentários) e 83 (oitenta e três) compartilhamentos.
Aponta quem, no tocante àpublicação de URL https://www.facebook.com/ratinhojunior/photos/a.228989580447185/2159632027382921/?type=3&theater,
verifica-se a inexistência de parâmetros para comparação, na medida em que a petição inicial deixa de mencionar os números originais. De todo modo, a
postagem conta, hoje, com 7.100 (sete mil e cem) reações, 723 (setecentos e vinte e três) compartilhamentos e 715 (setecentos e quinze) comentários.
Pondera que a despeito da alta adesão dos usuários da plataforma, o número parece estar dentro da normalidade - sobretudo quando cotejada com o número
total de seguidores da página, que alcança quase setecentas mil pessoas. O próprio tema da postagem, relativa àproposta de aumento de colégios militares no
Paraná, justifica a alta adesão dos eleitores em virtude porque recentemente posto em voga pelos meios de comunicação de massa.
Alega que, embora os números apontados anteriormente de fato sugiram a ocorrência de irregularidades nas propagandas eleitorais veiculadas pelo
representado na rede social Facebook, as capturas de tela aportadas juntamente àinicial não são aptas ao reconhecimento da procedência da presente
representação, dado o seu caráter unilateral.
Sustenta que a prova da drástica redução no número de reações às postagens acima indicadas torna a dilação probatória dos autos medida absolutamente
imperiosa e que faz-se mister, a este propósito, que a plataforma Facebook indique o número de reações inautênticas removidas em cada uma das publicações
impugnadas. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela produção da prova.
Pela petição ID 318200 os representados alegam que os representantes, inoportunamente, atravessaram manifestação em contrariedade ao rito do procedimento
sumaríssimo do artigo 96 da Lei das Eleições, depois de estabelecido o contraditório, momento em que os autos seriam remetidos ao Ministério Público
Eleitoral, para emissão de parecer. Sustentam não caber impugnação àcontestação em representação eleitoral, inclusive porque não se tratava de uma medida
de urgência, mas de uma réplica.
Sobre o mérito da Representação, aduzem que ela se fundamenta em produção antecipada de provas decorrente de ação preparatória de autos nº 060342943.2018.6.16.0000, no qual realizou-se pedidos diversos, sucessivos, complementares e que, naqueles autos este Juízo entendeu que não cabe oficiar
novamente ao Facebook, pois culminaria em diligências infindáveis.
Apontam que o fiscal da lei pugnou pela produção de prova (ID: 317970), ao qual não há que se opor. Contudo, não pode este Judiciário permitir o abuso ao
direito de ação e petição dos REPRESENTANTES. Diante de todo o exposto, os representados pugnam pelo desentranhamento (ou exclusão) do petitório (ID
317969) dos autos do PJe e, após o cumprimento da diligência requerida pelo Parquet, o julgamento da representação.
Por meio do despacho ID 318729 determinou-se expedição de Ofício àempresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL para que prestasse as
seguintes informações: 1) indicasse o número de reações inautênticas removidas em cada uma das publicações impugnadas
(https://www.facebook.com/ratinhojunior/photos/a.228989580447185/2160579397288184/?type=3&theater;
https://www.facebook.com/ratinhojunior/photos/a.228989580447185/2159632027382921/?type=3&theater;
https://www.facebook.com/ratinhojunior/photos/a.228989580447185/2158484094164381/?type=3&theater); 2) informasse quais os critérios que são
utilizados pela empresa Facebook para identificar/interpretar reações como não autênticas, esclarecendo se épossível afirmar que tais reações são fruto de
impulsionamento contratado de maneira irregular, ou seja, por outros meios que não diretamente com o provedor de aplicação de internet.
O Facebook prestou informações pelo ID 322704 relativas ao item 2 do despacho ID, requerendo a concessão de prazo suplementar para prestar as
informações relativas ao item 1.
Concedido o prazo, pelo despacho ID 324665, o Facebook não prestou as informações no prazo concedido.
Os representantes, pela petição ID 326617 requereram a reiteração da intimação àplataforma Facebook para que prestasse na integralidade, as informações
solicitadas no despacho com o aumento do valor da multa cominatória para que efetivamente exerça sua finalidade coercitiva, ao que se sugere o montante de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais por dia).
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda (ID 327498) em complementação àresposta àpetição de ID 322704, informou os dados disponibilizados pelos
Operadores da plataforma, nos seguintes termos:
https://www.facebook.com/ratinhojunior/photos/a.228989580447185/2160579397288184/?type=3&theater –foram removidas 1.036 reações de aludida
postagem; https://www.facebook.com/ratinhojunior/photos/a.228989580447185/2159632027382921/?type=3&theater –foram removidas 834 reações de
aludida
Postagem e https://www.facebook.com/ratinhojunior/photos/a.228989580447185/2158484094164381/?type=3&theater –foram removidas 1.004 reações de
postagem.
Os representados em manifestação (ID 333540) alegaram que o volume de reações que foi eliminado reforça a tese de que a mesma tenha sido realizada por
adversários no duplo intuito de prejudicar o alcance de suas postagens (ou criar feedbacks negativos) e subsidiar, como no caso, ação ou representação que
pudesse, como foi , ser utilizada para fins de publicidade negativa eleitoral.
Argumenta que se fosse algo realmente benéfico para fins de propaganda e que tivesse efetivamente sido utilizado como estratégia da campanha dos
representados, o mesmo deveria ter sido encontrado em inúmeras postagens (num universo de algumas centenas), e não em somente três delas, diga-se,
escolhidas a dedo pelos representantes.
Os representantes pelo ID 333555 apresentaram manifestação destacando que não há dúvidas de que o representado ébeneficiário direto dos resultados ora
declarados nestes autos e provindos de utilização de serviço de ampliação de engajamento direcionado a alterar e a ampliar a repercussão de propaganda
eleitoral.
Asseveram que a ausência de vontade do dono da página como subterfúgio para livrar-se de responsabilidade não prospera, émera retórica. Refutaram na
integralidade os argumentos defensivos e reiteraram o pedido de mérito para que seja julgada totalmente procedente a ação, reconhecendo a utilização de
ferramenta digital não disponibilizada pelo provedor da internet .
O Ministério Público eleitoral lançou parecer (ID 334378) manifestando-se pela procedência dos pedido formulados na petição inicial.
Éo relatório.
Decido.
II- FUNDAMENTAÇÃO
O objeto da presente representação refere-se a verificação da possível utilização pelos representados de ferramenta digital não disponibilizada pelo provedor da
aplicação Facebook para o impulsionamento ilícito na página mantida pelo candidato Carlos Roberto Massa Júnior (Ratinho Júnior) na rede social Facebook
dos seguintes posts:
https://www.facebook.com/ratinhojunior/photos/a.228989580447185/2160579397288184/?type=3&theater,
https://www.facebook.com/ratinhojunior/photos/a.228989580447185/2159632027382921/?type=3&theater
e
https://www.facebook.com/ratinhojunior/photos/a.228989580447185/2158484094164381/?type=3&theater.
Sustentam os representantes que os representados incorreram na prática ilícita descrita no art. 57-B, §3º da Lei 9.504/97 e art.23, §3º, da Res. TSE
23.551/2017.
Os dispositivos acima indicados, assim dispõem:
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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art. 57-B, Lei 9.504/97: A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(...)
§3o Évedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que
gratuitas, para alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros.
art.23, §3º, da Res. TSE 23.551/2017: A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(...)
§3º Évedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que
gratuitas, para alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, §3º).
Asseveram (ID 310311) que quando analisadas postagens individuais na página do candidato Ratinho Júnior (posts de propaganda eleitoral) observou-se uma
estranha realidade: suas publicações passavam por um estranho boom de curtidas em mínimo período de tempo.
Dentre os vestígios demonstrados, constava exponencial aumento de reações de um minuto a outro (manifestações de “curtir”, “amei”, haha”, “uau”, “triste” e
“grr” dispostas no canto inferior esquerdo das postagens no Facebook, representadas por 6 emoticons (joia, coração e mais 4 expressivos de sentimentos)
conforme imagem abaixo:
Inicialmente, destaca-se que parte do conjunto probatório foi produzido nos autos de ação cautelar nº 0603429-43.2018.6.16.0000.
Com efeito, trata-se de tema novo de verificação de questões técnicas de grande complexidade, a respeito de atividades realizadas na página do candidato
Carlos Roberto Massa Júnior na Rede Social Facebook, que serão analisadas a partir das informações prestadas pela empresa responsável pela plataforma na
internet Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
1. Da ausência de utilização de robôs (bots) para amplificar conteúdos.
Verifica-se nos termos da informação prestada pelo Facebook Serviços Online do Brasil Ltda na petição de ID 310318, que após apuração realizada pelos
Operadores do Site Facebook, não foram detectados indícios da utilização de robôs (bots) para amplificar conteúdos veiculados pela página sustentada sob a
URLhttps://www.facebook.com/ratinhojunior/.
2. Da ausência de impulsionamento.
O Impulsionamento de conteúdos na internet épermitido nos termos do art. 24 da Resolução TSE 23.551/2017:
Art. 24. Évedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, coligações e candidatos e seus representantes (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C,
caput).
O Art. 32, XIII, da mesma Resolução define o que éimpulsionamento:
Art. 32. Para o fim desta resolução, considera-se:
XIII - impulsionamento de conteúdo: o mecanismo ou serviço que, mediante contratação com os provedores de aplicação de internet, potencializem o alcance
e a divulgação da informação para atingir usuários que, normalmente, não teriam acesso ao seu conteúdo;
Contudo, conforme informações do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda (ID 310318), em complementação às informações fornecidas por meio da
petição de ID nº 303222, vê-se que os Operadores da Plataforma constataram que os conteúdos sustentados pelas
URLs https://www.facebook.com/ratinhojunior/photos/a.228989580447185/2158480464164744/?type=3&theater,
https://www.facebook.com/ratinhojunior/photos/a.228989580447185/2158482980831159/?type=3&theater
e
https://www.facebook.com/ratinhojunior/photos/a.228989580447185/2158484094164381/?type=3&theater. , não foram impulsionados.
3. Da ausência de provas da autoria das reações não autênticas verificadas na página do candidato- URL https://www.facebook.com/ratinhojunior/.
No caso sob análise, após apuração realizada pelos Operadores da Plataforma Facebook (ID 322704), foi constatada a existência de reações não autênticas na
mencionada página.
Sobre as reações não autênticas o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda esclareceu na petição de ID 322704 que:
“Reações não autênticas são aquelas habitualmente geradas em decorrência de serviços prestados por terceiros alheios aos Operadores do Facebook, e em
nada se relacionam com o engajamento autêntico obtido com a utilização das ferramentas legítimas oferecidas pela plataforma Facebook.
De plano éde se destacar que atividades como reações não autênticas são detectadas através do rastreamento dos sinais do navegador. Contudo, no presente
caso, não épossível identificar quais scripts foram utilizados para obter as reações não autênticas, e, tampouco, identificar quem a contratou. Isso porque,
falsos engajamentos não têm impressões digitais e podem vir de centenas de lugares do mundo.
Tal ferramenta, por óbvio, não édisponibilizada aos usuários pelos Operadores do Facebook. Tanto o éque a conduta praticada éveementemente coibida na
plataforma.
Por outro lado, em que pese não seja possível identificar o responsável pelo engajamento inautêntico, tendo sido verificada tal situação os Operadores da
Plataforma providenciaram a remoção das reações não autênticas localizadas em algumas postagens da página sustentada sob a URL
https://www.facebook.com/ratinhojunior/.
Por meio da petição de ID 327498, o Facebook Brasil informou que foram removidas pelos Operadores da plataforma, as seguintes reações:
https://www.facebook.com/ratinhojunior/photos/a.228989580447185/216057 9397288184/?type=3&theater –foram removidas 1.036 reações de aludida
postagem; https://www.facebook.com/ratinhojunior/photos/a.228989580447185/215963 2027382921/?type=3&theater –foram removidas 834 reações de
aludida postagem; https://www.facebook.com/ratinhojunior/photos/a.228989580447185/215848 4094164381/?type=3&theater –foram removidas 1.004
reações de postagem.
Em que pese terem sido identificadas inúmeras reações não autênticas na página do candidato na rede social Facebook, não há comprovação de quem
contratou e pagou pelos serviços e de onde partiram essas reações, tampouco do prévio conhecimento do beneficiário, requisitos necessários a instrução da
presente representação, nos termos do art. 40-B da Lei 9.504/97:
Art. 40-B. A representação relativa àpropaganda irregular deve ser instruída com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não
seja por ela responsável.
Nesses termos, tem-se que a despeito da produção antecipada de provas na ação cautelar e da complementação de informações nesta representação, os
representantes não lograram êxito em comprovar a autoria das reações não autênticas constatadas na página do candidato ou o prévio conhecimento do
beneficiário.
Assim, tendo em vista a informação pelo Facebook de ausência de utilização de robôs (bots) para amplificar conteúdos e de ausência de impulsionamento (art.
57-B, §3º da Lei 9.504/97 e art.23, §3º, da Res. TSE 23.551/2017), bem como a não comprovação da autoria das reações não autênticas verificadas na página
do candidato ou o prévio conhecimento do beneficiário, nos termos do art. 40-B da Lei 9.504/97, a improcedência da representação émedida que se impõe.
III –DISPOSITIVO
Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a representação.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Curitiba, 05 de novembro de 2018.
Des. TITO CAMPOS DE PAULA
JUIZ AUXILIAR

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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Processo 0603754-18.2018.6.16.0000

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
AÇÃO CAUTELAR (12061) - Processo nº 0603754-18.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
[Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Cautelar Inominada - De Produção Antecipada de Provas, Ação Cautelar]
RELATOR: TITO CAMPOS DE PAULA
AUTOR: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DO PARANA, ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA
Advogados do(a) AUTOR: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541, LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - PR56621, LUIS PAULO
ZOLANDEK - PR47633, KAMILLE ZILIOTTO FERREIRA - PR79545, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989 Advogados do(a) AUTOR: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541, LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI PR56621, LUIS PAULO ZOLANDEK - PR47633, KAMILLE ZILIOTTO FERREIRA - PR79545, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989
RÉU: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., MARIA LUIZA OTENIO DA COSTA BOBERG, WHATSAPP INC., NOVO BRASIL
EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA
Advogado do(a) RÉU: Advogado do(a) RÉU: Advogado do(a) RÉU: Advogado do(a) RÉU:

SENTENÇA
I –RELATÓRIO
Trata-se de ação cautelar de produção antecipada de provas com pedido liminar inaudita altera pars, ajuizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ
DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO e ROBERTO REQUIÃO em face de WHATSAPP INC, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO
BRASIL LTDA, NOVO BRASIL EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA e MARIA LUIZA OTENIO DA COSTA BOBERG com o fim de que seja
determinado aos representados que informem e apresentem provas quanto àsua utilização por candidatos, agentes políticos ou interpostas pessoas, como meio
de difusão de fake news no pleito majoritário a Senador no Estado do Paraná, especialmente difundidas de forma contrária àcandidatura do requerente
ROBERTO REQUIÃO.
Alegam que em meio àproliferação de desinformações e de fake news, o WHATSAPP e o FACEBOOK têm se colocado como os principais meios de
transmissão desse conteúdo fraudulento, especialmente intermediados por empresas brasileiras. O exemplo do pleito presidencial éclaro: a notícia intitulada de
“Empresários bancam campanha contra o PT pelo WhatsApp” trouxe àtona narrativa com a ocorrência de financiamento de campanha eleitoral realizado com
utilização de doações de pessoas jurídicas, ao arrepio da contabilidade oficial,
Argumentam que o primeiro indício que foi trazido àtona foi a transmissão, em grupos de WHATSAPP, por parte de diversos eleitores, de uma pesquisa
fraudulenta que estava sendo postada em páginas do Facebook, sem o devido registro perante a Justiça Eleitoral. A postagem em que se fazia presente a
pesquisa, urgia que “se mais pessoas votarem na dupla Flávio –Oriovisto, o ‘Req.’ vai para o ‘espaço’”.
Esclarecem que as publicações dessas pesquisas no FACEBOOK foram devidamente levadas ao crivo do Poder Judiciário em três oportunidades na iminência
do pleito (autos nº 0603675-39.2018.6.16.0000, 0603628-65.2018.6.16.0000 e 0603627-80.2018.6.16.0000).
Destacam que para além dos casos combatidos, houve diversas outras postagens que, dado o curtíssimo intervalo de tempo antes do pleito, não puderam ser
devidamente controladas pelo Poder Judiciário, e que agora demandam resposta.
Arguem que os casos de ofensa foram múltiplos. Como exemplo citam que valendo-se de um boletim de ocorrência falso e que, se verdadeiro fosse, seria
datado de quase 25 anos atrás, de um único caso meramente relatado àautoridade policial de violência doméstica, divulgaram-se posts apontando que se
elegeria “em 1º lugar para o Senado um homem que sentou a mão na esposa e na filha pela vida toda”. Ou seja, apresentaram-se informações falsas,
fraudulentas, descontextualizadas e que visavam meramente a difundir um sentimento de ojeriza ao candidato requerente, em exemplo caricato de fake news.
Informam que juntaram vídeos, mensagens, fotos e prints, todos com conteúdo de fake News anexos àinicial.
Asseveram que o que se pretende perquirir com a produção probatória que se pleiteia éa possível caracterização de abuso do poder econômico, comportamento
dos mais nocivos àlegitimidade eleitoral, e que se encontra proscrito pelo §9º do artigo 14 da Constituição da República e pelas demais normas que dele se
desencadearam. A causa de pedir desta ação cautelar reside, feita esta extensa exposição, no conjunto sistemático engendrado àviolação da legitimidade do
pleito, pela mácula àlivre convicção do eleitorado. Como se pode perceber, há fortes indícios de uma rede organizada –que já vem sendo descoberta e
reprimida em âmbito federal –que atuou no pleito paranaense visando ao enfraquecimento da candidatura de ROBERTO REQUIÃO.
Requerem a) o deferimento da medida liminar, inaudita altera parte, para que os requeridos informem e apresentem provas, no prazo de 03 (três) dias, quanto
àsua utilização por candidatos, agentes políticos ou interpostas pessoas, como meio de difusão de fake news no pleito majoritário a Senador no Estado do
Paraná, especialmente difundidas de forma contrária àcandidatura do requerente ROBERTO REQUIÃO e no mérito, a confirmação das liminares deferidas,
julgando procedente o pedido antecipatório de provas.
Éo relatório.
Decido.
II –FUNDAMENTAÇÃO
A presente ação cautelar de produção antecipada de provas visa que seja determinado aos representados que informem e apresentem provas quanto àsua
utilização por candidatos, agentes políticos ou interpostas pessoas, como meio de difusão de fake news no pleito majoritário a Senador no Estado do Paraná,
especialmente difundidas de forma contrária àcandidatura do requerente ROBERTO REQUIÃO.
Asseveram os requerentes que se pretende perquirir com a produção probatória que se pleiteia a possível caracterização de abuso do poder econômico, previsto
no §9º do artigo 14 da Constituição da República e pelas demais normas que dele se desencadearam.
A produção antecipada de provas terá cabimento nas hipóteses do artigo 381 do CPC, sendo elas as seguintes:
I –havendo fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação.
II –quando a prova a ser produzida for suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito.
III –quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.
Por sua vez, nos termos do art. 382 do CPC na petição o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará
com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.
Com efeito, ao requerer a produção antecipada de prova, ainda que a parte não pretenda, no futuro, ajuizar outra demanda, em sua petição inicial deverá
indicar, com precisão e de forma objetiva, todos os fatos sobre os quais será realizada a prova, demonstrando a pertinência do procedimento ou seja, as
hipóteses de cabimento constantes do art. 381 CPC.
Verifica-se na hipótese que os representantes não indicaram com precisão e de forma objetiva os fatos sobre os quais pretendem seja realizada a prova.
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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Além disso, o pedido genérico de que “os requeridos informem e apresentem provas, no prazo de 03 (três) dias, quanto àsua utilização por candidatos,
agentes políticos ou interpostas pessoas, como meio de difusão de fake news no pleito majoritário a Senador no Estado do Paraná, especialmente difundidas
de forma contrária àcandidatura do requerente ROBERTO REQUIÃO”trata-se de pedido juridicamente impossível, uma vez que não cabe aos
demandados realizar juízo de valor para determinar quais mensagens/posts seriam notícias falsas-fake news a respeito do representado.
Este Regional já decidiu que quando o pedido for juridicamente impossível écaso de indeferimento da petição inicial, nesse sentido:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
Extingue-se o feito, com o indeferimento da petição, em face da inépcia, quando o pedido for juridicamente impossível.
Havendo coisa julgada no processo eleitoral que culminou com a aplicação de pena de multa, há impossibilidade jurídica do pedido de anulação do processo
deduzido em outra ação. Igualmente incabível na hipótese ação rescisória.
Extinção do feito, sem julgamento do mérito, em face da inépcia da inicial.
(TRE- PR, FEITO INOMINADO nº 168, Rel. João Pedro Gebran Neto,pub. DJ - Diário de justiça, Data 22/05/2006)
Assim, em virtude da falta de adequação do pedido o indeferimento da petição inicial nos termos do art. 330, I, do CPC émedida que se impõe.
III –DISPOSITIVO
Por todo o exposto, indefiro a petição inicial (art. 330, I, do CPC) e, via de consequência julgo extinta a representação, sem análise do mérito, nos termos do
art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Curitiba, 06 de novembro de 2018.
Des. TITO CAMPOS DE PAULA
JUIZ AUXILIAR

Processo 0600261-33.2018.6.16.0000

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
PETIÇÃO Nº 0600261-33.2018.6.16.0000
REQUERENTE: DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
Advogados do(a) REQUERENTE: CAMILA SOARES DE OLIVEIRA - MG112051, DANIEL ANDRADE RESENDE MAIA - MG104717, LUCAS
AMARAL GONCALVES - MG168301

Em respeito ao Princípio do Contraditório, intimem-se os Requerentes para, querendo, manifestem-se quanto ao parecer da Procuradoria Regional Eleitoral
retro, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
Autorizo a Sra. Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento desta decisão.
Intime-se.
Curitiba, 06 de novembro de 2018.
PEDRO LUÍS SANSON CORAT
Relator

Processo 0603708-29.2018.6.16.0000

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
MANDADO DE SEGURANÇA (120):0603708-29.2018.6.16.0000
IMPETRANTE: PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL - PR
Advogados do(a) IMPETRANTE: RAFAELE BALBINOTTE WINCARDT - PR90531, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684
IMPETRADO: DOUGLAS MARCEL PERES
RELATOR: PEDRO LUIS SANSON CORAT
DECISÃO
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Diretório Estadual do Partido Comunista do Brasil em face de decisão prolatada pelo Juízo da 176ª Zona
Eleitoral, de Curitiba, nos autos de Petição nº 63-02.2018.6.16.0176 que expediu advertência aos “responsáveis pela realização dos eventos de grande porte a
serem realizados na noite do dia 27.10.2018, das limitações constantes no artigo 39, da Lei 9.504/97 (Lei Geral das Eleições), quanto a manifestações políticopartidárias e das consequências legais de sua transgressão.”
Em suas razões, o Impetrante alega que o ora ato coator seria uma flagrante violação a direito difuso e coletivo àliberdade artística e de manifestação do
pensamento político a todos presentes no show, configurando, assim, censura prévia levada a cabo através do exercício de poder de polícia por parte da
Autoridade Coatora (ID 335667).
Ante a restrição abusiva de direito difuso a partir do ato coator e dado que o evento ocorreu no mesmo dia em que o presente writ foi impetrado, requereu a
concessão da tutela antecipada de urgência da segurança, com posterior confirmação da liminar pela cassação do ato coator (ID 335667).
O pedido liminar foi indeferido, vez que “a decisão ora impugnada não possui qualquer determinação, qualquer restrição da atuação do artista Roger Waters,
não se tratando, portanto, de censura prévia” (ID 335625).
Em 27 de outubro do ano corrente, o evento foi realizado, tendo sido procedida a advertência determinada pelo douto Juízo da 176ª Zona Eleitoral.
Ato contínuo, foram intimados o Impetrante e o Parquet acerca da perda superveniente do objeto do presente mandamus (ID 346766).
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A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela extinção do feito sem resolução do mérito “em razão da realização do show em questão”, donde houve
perda superveniente do objeto (ID 411766).
Por sua vez, o Impetrado requereu a extinção do feito sem resolução do mérito em virtude do decurso do período eleitoral (ID 458566).
Éo relatório. Decido.
No mérito, a questão está prejudicada.
Isso porque, uma vez realizada a advertência aos organizadores do evento, bem como o decurso do show, houve perda superveniente do objeto.
Noto, por zelo, que o ato coator revestiu-se tão somente de poder de polícia, não se podendo falar em aplicação de multa, conforme entendimento sedimentado
pela Súmula 18 do E. TSE.
Assim, com o desaparecimento superveniente do interesse de agir, julgo EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do
Código de Processo Civil e art. 31, inciso IV, alínea ‘a’ do RITRE
Comunique-se a autoridade apontada coatora acerca desta decisão.
Publique-se. Intime-se.
Autorizo a Sra. Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento desta decisão.
Curitiba, 6 de novembro de 2018.
PEDRO LUIS SANSON CORAT - RELATOR

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

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

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

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

ZONAS ELEITORAIS
8ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

PROCESSO Nº 9-55.2018.6.16.0008
CLASSE: PRESTAÇÃO DE CONTAS
ESPÉCIE: EXERCÍCIO FINANCEIRO
MUNICÍPO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
PARTIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
PRESIDENTE: THIAGO FERNANDO BUHRER
TESOUREIRO: VALDEMAR MAOSKI
ADVOGADOS: ALESSANDRO JOSÉ MARLANGEON – OAB 65885/PR; MIGUELÂNGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS – OAB
59589/PR; WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS – OAB 66181-PR; e ROBERTA ALVES PINTO GUIMARÃES – OAB 73415/PR
NOME DA JUÍZA: ILDA ELOISA CORREA DE MORICZ
Tratam-se de autos de prestação de contas anual de partido, nos quais a Comissória Provisória do Partido da Social Democracia Brasileira,
mesmo após devidamente notificada, deixou de apresentar documentação complementar às contas referente ao exercício de 2017 (fl. 43).Tal
complementação se fez necessária pela inexistência de diversos documentos fundamentais à análise das contas, notadamente as ausências
de extratos bancários, comprovante de remessa da escrituração contábil digital, relação das contas bancárias abertas, demostrativo de fluxos
de caixa, parecer do conselho fiscal, dentre outros (fls.33/37).Ressalte-se que, muito embora o partido tenha sido notificado, não houve
nenhuma manifestação no sentido de regularizar tal situação que, esclareça-se, se trata de uma obrigação de qualquer agremiação partidária.
O representante do Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (fls. 45/46), apontando como causa, em
consonância com a análise técnica, a ausência de documentos essenciais.Isto posto, com fulcro no disposto no art. 46, inciso IV, alínea “a”, da
Resolução TSE nº 23.464/2015 julgo as contas da Comissão Provisória do Partido da Social Democracia Brasileira como não prestadas,
impondo ao referido órgão a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário enquanto não for regularizada a situação, nos
termos do disposto no art. 48º da citada Resolução.Transitado em julgado arquive-se os presentes autos em definitivo com as cautelas de
estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Diligências necessárias. São José dos Pinhais, 06 de novembro de 2018.ILDA ELOISA CORREA
DE MORICZ Juiza Eleitoral
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PROCESSO Nº 17-32.2018.6.16.0008
CLASSE: PRESTAÇÃO DE CONTAS
ESPÉCIE: EXERCÍCIO FINANCEIRO
MUNICÍPO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
PARTIDO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
PRESIDENTE: ANTONIO BENEDITO FENELON
TESOUREIRO: AUGUSTINHO MICHALIZEN
ADVOGADOS:
NOME DA JUÍZA: ILDA ELOISA CORREA DE MORICZ
Tratam-se de autos de prestação de contas anual de partido, nos quais a Comissória Provisória do Partido Social Cristão, mesmo após
devidamente notificada, deixou de apresentar documentação complementar às contas referente ao exercício de 2017 (fls. 36/39). Tal
complementação se fez necessária pela inexistência de diversos documentos fundamentais à análise das contas, notadamente as ausências
de extratos bancários, comprovante de remessa da escrituração contábil digital, relação das contas bancárias abertas, demostrativo de fluxos
de caixa, parecer do conselho fiscal, dentre outros (fls.32/33). Ressalte-se que, muito embora o partido tenha sido notificado, não houve
nenhuma manifestação no sentido de regularizar tal situação que, esclareça-se, se trata de uma obrigação de qualquer agremiação partidária.
O representante do Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (fls. 41/42), apontando como causa, em
consonância com a análise técnica, a ausência de documentos essenciais.Isto posto, com fulcro no disposto no art. 46, inciso IV, alínea “a”, da
Resolução TSE nº 23.464/2015 julgo as contas da Comissão Provisória do Partido Social Cristão como não prestadas, impondo ao referido
órgão a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário enquanto não for regularizada a situação, nos termos do disposto
no art. 48º da citada Resolução.Transitado em julgado arquive-se os presentes autos em definitivo com as cautelas de estilo. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Diligências necessárias. São José dos Pinhais, 06 de novembro de 2018.ILDA ELOISA CORREA DE MORICZ Juiza
Eleitoral

16ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

relação 24
RELAÇÃO 24/2018
INTIMAÇÃO NA FORMA DA LEI
Intimação na forma da lei da decisão proferido nos autos discriminado:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Autos nº 12-83.2018.6.16.0016
INTERESSADOS: COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA E OUTROS
ADVOGADO: DOUGLAS OSAKO – OAB: 27605/PR
Ante o exposto julgo aprovadas as contas prestadas pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA de Castro, relativas ao exercício
de 2017, com a ressalva da intempestividade.
Dou esta por publicada em mãos do cartório.
Registre-se e Intimem-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Com o transito em julgado, anote-se no SICO
Oportunamente, arquivem-se.
Castro, 06 de novembro de 2018
Dra. ADRIANA PAIVA
Juíza Eleitoral

50ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

RELAÇÃO Nº 019/2018

PROCESSO N.º 18-85.2018.6.16.0050
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO - PARTIDO - 2017
PARTIDO: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA - PRTB
MUNICÍPIO: ARAUCÁRIA/PR
ADVOGADO: ENERZON DARCY HARGER VIEIRA OAB/PR 73.260
Fica o Partido em epígrafe intimado, na pessoa de seu advogado, dos termos do dispositivo da sentença proferida pela MMa. Juíza desta 50ª
Zona Eleitoral, Dra. Patrícia Mantovani Acosta, nos autos em epígrafe:
(...)
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Nesse sentido, considerando o acima exposto e o parecer do Ministério Público Eleitoral, com fundamento na Lei nº 9.096/95 e Resolução TSE
nº 23.464/15, JULGAM-SE APROVADAS as contas prestadas pelo PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA - PRTB, de Contenda, referente
ao exercício financeiro de 2017, com fulcro no art. 37, da Lei nº 9.096/95, art. 46, inciso II, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO, após a verificação do trânsito em
julgado.
Diligências necessárias, após arquive-se.
Araucária,21 de setembro de 2018.
Patrícia Mantovani Acosta.
Juíza Eleitoral

61ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Editais
EDITAL Nº 30/2018
O Excelentíssimo Senhor AMARILDO CLEMENTINO SOARES, MM. Juiz da 61ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, conforme o disposto no artigo 31, § 3º, da Resolução TSE
n.º 23.546/2017, o(s) Órgão(s) Partidário(s) Municipal(is) e respectivos responsáveis que apresentaram à Justiça Eleitoral da 61ª Zona Eleitoral
de Arapongas/PR PRESTAÇÃO DE CONTAS COMPLETA, facultado a qualquer interessado, no prazo de 5 (cinco) dias contados da
publicação do edital, a apresentação de impugnação, que deve ser feita em petição fundamentada, relatando fatos, indicando provas e pedindo
abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os
partidos e seus filiados estejam sujeitos.
PROCESSO
PARTIDO
RESPONSÁVEIS
44-50.2018.6.16.0061
Partido da Social Democracia Presidente: Cleide Amalfe Bisca
Brasileira
Tesoureiro: Daily de Souza Camargo
E para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente edital, que será publicado no Diário de Justiça Eletrônico. Dado e passado nesta
cidade de Arapongas, aos seis (06) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e dezoito (2018). Eu, ______________ (Alex Carlos
Corrêa Petruci ), Analista Judiciário, Chefe de Cartório, digitei e subscrevi.
(a) Alex Carlos Corrêa Petruci
ANALISTA JUDICIÁRIO
EDITAL Nº 31/2018
O Excelentíssimo Senhor AMARILDO CLEMENTINO SOARES, MM. Juiz da 61ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, conforme o disposto no artigo 31, § 3º, da Resolução TSE
n.º 23.546/2017, o(s) Órgão(s) Partidário(s) Municipal(is) e respectivos responsáveis que apresentaram à Justiça Eleitoral da 61ª Zona Eleitoral
de Arapongas/PR PRESTAÇÃO DE CONTAS COMPLETA, facultado a qualquer interessado, no prazo de 5 (cinco) dias contados da
publicação do edital, a apresentação de impugnação, que deve ser feita em petição fundamentada, relatando fatos, indicando provas e pedindo
abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os
partidos e seus filiados estejam sujeitos.
PROCESSO
64-41.2018.6.16.0061

PARTIDO
Partido Democrático Trabalhista

RESPONSÁVEIS
Presidente: João Alberto Graça
Tesoureiro: Rosane Graça Reis

E para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente edital, que será publicado no Diário de Justiça Eletrônico. Dado e passado nesta
cidade de Arapongas, aos seis (06) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e dezoito (2018). Eu, ______________ (Alex Carlos
Corrêa Petruci ), Analista Judiciário, Chefe de Cartório, digitei e subscrevi.
(a) Alex Carlos Corrêa Petruci
ANALISTA JUDICIÁRIO

122ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral
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Edital
EDITAL Nº 85/2018
O Excelentíssimo Senhor Dr. FERDINANDO SCREMIN NETO, MM. Juiz Eleitoral Designado da 122.ª Zona Eleitoral do Paraná, no uso de
suas atribuições legais,
Torna público, com fundamento no art. 45, inc. I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, os nomes dos órgãos partidários e respectivos
responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao exercício de 2017, facultando a qualquer
interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste edital, a apresentação de impugnação que dever ser apresentada em
petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis em
dinheiro no período:
* Autos 47-16.2018.6.16.0122: Partido Social Democrata Cristão de Itaipulândia, Presidente: Adelar Freisleben e Tesoureira: Olinda Sales da
Silva. E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz que fosse publicado no DJE/TRE/PR. Expedido nesta
cidade de São Miguel do Iguaçu, aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito. Eu, Ana Paula Sala Moreno, Chefe de
Cartório, digitei e subscrevi de ordem do MM. Juiz Eleitoral.

157ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Autos n.º 20-25.2018.6.16.0157
Prestação de Contas
Partido: Democratas – DEM de Londrina/PR
Presidente(s): Eduardo Tominaga
Tesoureiro(s): Jose Sckio Junior; Leila Janenne Araujo
Advogado(a): Amábili Florencio Celino Borges, OAB/PR nº 68.357
Presidente(s): Celso Antonio Marconi
Tesoureiro(s): Milton Fernando Nigro Simões
Por determinação do Juiz Eleitoral Dr. Luiz Eduardo Asperti Nardi, nos termos do despacho de fls. 91 dos autos acima mencionados, ficam as
partes Eduardo Tominaga, Jose Sckio Junior e Leila Janenne Araujo, na pessoa da advogada constituída, INTIMADAS a se manifestarem
sobre as informações e documentos apresentados no processo, no prazo comum de 03 (três) dias (Art. 45, VII, da Resolução TSE nº
23.546/2017).
Londrina, 07 de novembro de 2018.
RONALDO TSUJI ISHIKI - Chefe de Cartório

174ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

RELAÇÃO DE PUBLICAÇÃO Nº 14/2018
CARTAS N. 13-79.2018.6.16.0174
PROCEDÊNCIA: CURITIBA - PR
ASSUNTO: AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Transgressões Eleitorais - Conduta
Vedada a Agente Público - Abuso - De Poder Econômico - Abuso - De Poder Político/Autoridade - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
ORDENANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ORDENADO: JUÍZO DA 174ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA/PR
INVESTIGANTE: COLIGAÇÃO "PARANÁ INOVADOR" (PSD / PSC / PV / PR / PRB / PHS / PPS / PODEMOS / AVANTE)
INVESTIGANTE: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
ADVOGADO(S): GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB: 41756/PR; CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB: 58425/PR; PAULO MANUEL
DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB: 31447/PR; ORIDES NEGRELLO NETO - OAB: 85791/PR; EDUARDO VIEIRA DE SOUZA BARBOSA
- OAB: 48709/PR; JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB: 83449/PR; EDUARDO WECKL PASETTI - OAB: 80880/PR; NAYSHI MARTINS OAB: 82352/PR; RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - OAB: 84117/PR
INVESTIGADO: MARIA APARECIDA BORGHETTI
INVESTIGADO: SERGIO LUIZ MALUCELLI
ADVOGADO(S): FLAVIO PANSIERI - OAB PR31150; DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB PR57666; VANIA DE AGUIAR - OAB
PR36400; CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB PR023074; ANTONIO CLAUDIO KOZIKOSKI JUNIOR - OAB PR36820; OTAVIO AUGUSTO
BAPTISTA DA LUZ - OAB PR86785; JULIANA COELHO MARTINS - OAB PR58491; VITOR AUGUSTO WAGNER KIST - OAB PR75805;
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - OAB PR90004
INVESTIGADO: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO
INVESTIGADO: ISRAEL REINSTEIN
ADVOGADO(S): LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB PR08123; GIOVANI GIONEDIS - OAB PR08128; GREYCE CAROLINE DOS
SANTOS - OAB PR61763
JUÍZA: FERNANDA KARAM DE CHUEIRI SANCHES
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Intimação das partes, na forma da lei, do inteiro teor do despacho: (Carta de Ordem para colheita de depoimento pessoal dos
investigados na AIJE nº 0602663-87.2018.6.16.0000 - PJe).
"Considerando que foi deferido pelo d. Relator o pedido de adiamento, redesigno a data da audiência para 20/11/2018, às 14:00 horas, para a
colheita dos depoimentos pessoais dos investigados, com a ressalva de que o não comparecimento dos investigados não implicará como
consequência a confissão ficta, bem como de que lhes será assegurado o direito de permanecer em silêncio perante o juízo.
Intimem-se.
Diligências necessárias.
Após, devolva-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral.
Curitiba, 07 de novembro de 2018.
LUCIANI DE LOURDES TESSEROLI MARONEZI
Juíza Eleitoral Designada"

178ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Intimação para pagamento da multa aplicada
REPRESENTAÇÃO – 28-70.2017.6.16.0178
REPRESENTANTE: SIGILOSO
REPRESENTADO: SIGILOSO
ADVOGADOS: WALMOR ADÃO SCHMITT NETO – OAB/PR 36.798; e GONÇALO MARINS FARFUD – OAB/PR 36.772.
Intimação para que o representado recolha a multa aplicada, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do inteiro teor do despacho que segue:
"Autos de Representação nº 28-70.2017.6.16.0178
1. Certifique-se se houve pagamento voluntário considerando o prazo de trinta dias do trânsito em julgado (fl. 127), conforme artigo 367, III, do
Código Eleitoral, c/c o artigo 263 do Provimento nº 02/2018-CRE/PR, e artigo 3º da Resolução nº 21.975/2004.
2. Decorrido o prazo sem pagamento, atualize-se, via sistema do TRE/PR, a multa aplicada nestes autos a partir dos 30 dias do trânsito em
julgado.
3. Após, intime-se o representado para pagar o débito em cinco dias, sob pena de remessa à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para
inscrição em dívida ativa, conforme determinado no artigo 3º da Resolução nº 21.975/2004 e artigo 4º e 5º da Portaria nº 288/05, ambos do
Tribunal Superior Eleitoral.
4. Decorrido o prazo do item 3 sem pagamento, certifique-se e cumpra-se como determinado.
5. Cumpra-se o disposto no inciso XIV do artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90, conforme sentença.
6. Diligências necessárias.
Curitiba, 31 de outubro de 2018.
JULIA MARIA TESSEROLI DE PAULA REZENDE
JUÍZA DA 178ª ZONA ELEITORAL-CURITIBA/PR"
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