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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias

P O R T A R I A N.º 90/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23,
incisos XXV e XXX, do Regimento Interno deste Tribunal,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área de Atividade Judiciária,
Classe C, Padrão 13, e, em comissão, Assessora Jurídica e de Gestão da Diretoria-Geral, e na sua falta, a servidora RACHEL DIOGENES
RAMINA REZLER, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área de Atividade Judiciária, Classe B, Padrão 9, e, em comissão, Assessora
Chefe da Presidência, e, na falta de ambas, a servidora ANA MARIA MARSCHALL, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área de
Atividade Judiciária, Classe C, Padrão 13, e em comissão, Secretária de Gestão de Pessoas, todas do Quadro de Pessoal deste Tribunal, para
substituir a Diretoria-Geral da Secretaria deste Tribunal, durante as férias, impedimentos e afastamentos do titular, a partir desta data.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 2 de fevereiro de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

P O R T A R I A N.º 91/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23,
inciso XXXIV do Regimento Interno deste Tribunal,
RESOLVE
D E T E R M I N A R que o expediente na Secretaria do Tribunal e nos Cartórios Eleitorais, no dia 14 de fevereiro do corrente ano, será das 14
às 19 horas.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 02 de fevereiro de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
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Presidente

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

DIRETORIA-GERAL
Atos do Diretor-Geral
Portarias

PORTARIA n.º 31/2018
A BACHARELA MÔNICA MIRANDA GAMA MONTEIRO, DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
PARANÁ,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 30, inciso VIII, do Regulamento da Secretaria deste Tribunal e conforme PAD n.º
1131/2018, resolve,
LOTAR
LONGUIM JOSÉ KUIASKI JUNIOR, servidor ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade: Apoio Especializado – Operação de
Computadores, Classe C, Padrão 13, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, na Seção de Gestão de Infraestrutura de Rede e Servidores, a
partir de 22 de janeiro de 2018.
PAULO AFONSO CORREA, servidor ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área de Atividade: Apoio Especializado – Análise de Sistemas,
Classe C, Padrão 13, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, na Seção de Gestão de Infraestrutura de Rede e Servidores, a partir de 22 de
janeiro de 2018.
JUAREZ DE OLIVEIRA, servidor ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade: Apoio Especializado – Operação de
Computadores, Classe B, Padrão 08, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, na Seção de Gestão de Infraestrutura de Rede e Servidores, a
partir de 23 de janeiro de 2018.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE. SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 26 de janeiro de 2018.
MÔNICA MIRANDA GAMA MONTEIRO
Diretora-Geral

PORTARIA n.º 39/2018
A BACHARELA DANIELA BORGES DE CAVALHO, DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
PARANÁ,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 30, inciso VIII, do Regulamento da Secretaria deste Tribunal e conforme PAD n.º
1516/2018, resolve,
LOTAR
NÁDIA MARIA DOS PASSOS, servidora ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área de Atividade Judiciária, Classe C, Padrão 13, do
Quadro de Pessoal deste Tribunal, na Seção de Gestão Documental e Memória Institucional, a partir de 31 de janeiro de 2018.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE. SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 02 de fevereiro de
2018.
DANIELA BORGES DE CARVALHO
Diretora-Geral

SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria Processual - Seção de Processamento
Intimações
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RELAÇÃO Nº 009
RECURSO CRIMINAL Nº 6-89.2016.6.16.0002
PROCEDÊNCIA: CURITIBA - PR
RECORRENTE(S) : GILSON ROBERTO CORDEIRO
ADVOGADO: MAYCO FAVERO - OAB: 26821/SC
ADVOGADO: ALEX BLASCHKE ROMITO DE ALMEIDA - OAB: 20149/SC
RECORRIDO(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RELATOR: DES. GILBERTO FERREIRA
REVISOR: DR. NICOLAU KONKEL JÚNIOR
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) da(s) parte(s), do inteiro teor do r. despacho exarado pelo Exmo. Des. Luiz Taro Oyama, então
Relator nos autos acima discriminados, com o seguinte teor:
“Vistos etc.
Diante da previsão específica do Código Eleitoral (arts. 266 e 362), segundo a qual, o prazo de dez dias para a interposição de recurso
criminal, já acompanhado das respectivas razões, começa a fluir com a intimação pessoal do réu ou de seu defensor, há a possibilidade de
não conhecimento do recurso em razão da intempestividade.
Desta forma, considerando que a Procuradoria Regional Eleitoral já se pronunciou sobre o tema, INTIME-SE o recorrente, por meio de seu
defensor, para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.
Curitiba, 31 de janeiro de 2018.
(a) Des. LUIZ TARO OYAMA – Relator”
________________________________
SEGREDO DE JUSTIÇA
REVISÃO CRIMINAL Nº 364-26.2017.6.16.0000
PROTOCOLO: 97.664/2017
REQUERENTE: SIGILOSO
ADVOGADO: LEANDRO JOÃO QUENEHENN - OAB: 67829/PR
ADVOGADO: LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - OAB: 14352/PR
ADVOGADA: VIVIANE RIBEIRO - OAB: 65665/PR
RELATOR: DR. JEAN CARLO LEECK
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) da(s) parte(s), do inteiro teor da r. decisão exarada pelo Exmo. Dr. Jean Carlo Leeck, d. Relator
nos autos acima discriminados, com o seguinte teor:
“(...)
Forte nessas considerações, indefiro a liminar pretendida.
Intime-se o revisando, na pessoa de seu advogado, via DJe.
Na sequência, vista à Procuradoria Regional Eleitoral para parecer, no prazo de dez dias, consoante o disposto no art. 102, § 3º, do Regimento
Interno desta Corte, recentemente reformulado e materializado na Res.-TRE/PR nº 792/2017.
Curitiba, 06 de fevereiro de 2018.
(a) JEAN CARLO LEECK – Relator”
_____________________________

RELAÇÃO Nº 010
EDITAL DE PRAÇA E LEILÃO
O Exmo. Desembargador LUIZ TARO OYAMA, Relator nos autos de Prestação de Contas n.° 2384-92.2014.6.16.000, em que é Requerente
PEDRO DOS SANTOS LIMA GUERRA.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que ficam designadas Praças e Leilões para:
Dia 02 de março de 2018, às 13h30min: os bens serão vendidos pelo valor da avaliação ou maior;
Dia 02 de março de 2018, às 14h00min: por maior lanço desde que igual ou superior a 70% do valor da avaliação;
Local: Rua Anne Frank, nº 3971 – Boqueirão - Curitiba/PR e por meio eletrônico, mediante acesso ao site da internet:
http://www.vmleiloes.com.br, podendo ser oferecido lance em tempo real e em igualdade de condições com o pregão físico, mediante a
realização de um pré-cadastro no referido site. Os licitantes que desejarem participar da Hasta Pública com a utilização do sistema Leilão “on
line”, deverão obrigatoriamente aderir aos termos contidos no sistema, através da página na rede mundial de computadores
(www.vmleiloes.com.br), cujas regras integram este Edital de Leilão.
01 - AUTOS: 2384-92.2014.6.16.000- de Prestação de Contas
EXEQUENTE: ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DO PARANÁ
EXECUTADO: PEDRO DOS SANTOS LIMA GUERRA – CPF 008.313.919-28
BENS: CAMIONETE TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV, DIESEL, ANO 2014/2014 – 5P/1,00T/171CV, PARTICULAR,/COR PRATA, MOTOR
1KDA520649, RENAVAM 01015071578, PLACA AYM 8498, CHASSI 8AJFY29G2E8565968;«AVALIACAO»
AVALIAÇÃO: R$ 118.399,00 (cento e dezoito mil trezentos e noventa e nove reais);
DEPOSITÁRIO: Pedro dos Santos Lima Guerra
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DÉBITO: «DEBITO»
ÔNUS: Penhora 5JECVCRFP, Londrina, 00735911020158160014; BARRACAO, Justiça do Paraná, 903-67.2014;
Taxa de licenciamento, seguro obrigatório DPVAT anterior, DPVAT 2018, multas de trânsito e IPVA, R$ 9.741,53, PRF, multas R$ 215,29,
DENIT, R$ 1.936,09;
FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
À VISTA: pagamento do valor do lance, o arrematante, no ato da arrematação, deverá efetuar diretamente ao leiloeiro o pagamento da
integralidade do valor do lance.
DÍVIDAS E ÔNUS: Os bens serão entregues livres de quaisquer dívidas e/ou ônus, observadas as exceções constantes neste edital. No que
se refere aos créditos tributários, aplica-se a norma prevista no art. 130, §único do Código Tributário Nacional, exceto em caso de adjudicação
ou arrematação pelos créditos do exequente no processo. CONDIÇÕES GERAIS: Os bens serão entregues nas condições em que se
encontram, inexistindo qualquer espécie de garantia. A venda dos bens imóveis será sempre considerada ad corpus, sendo que eventuais
medidas constantes neste edital serão meramente enunciativas. Em caso de arrematação de bem móvel, fica ao encargo do arrematante a
retirada e transporte do bem do local onde o mesmo se encontra.
Caberá ao arrematante: a) arcar com todos os custos para eventual regularização do bem arrematado e todos os custos da arrematação,
inclusive para a expedição da respectiva carta de arrematação, se houver. b) tomar todas as providências e arcar com todos os custos para a
transferência do bem junto aos órgãos competentes. c) todos os tributos eventualmente incidentes sobre a arrematação e transferência do
bem, inclusive, mas não somente, ICMS, ITBI, IRPF ou IRPJ, taxas de transferência, dentre outros.
O leiloeiro, por ocasião do leilão, fica, desde já, desobrigado a efetuar a leitura do presente edital, o qual se presume seja de conhecimento de
todos os interessados. Cientes também, que no ato os arrematantes arcarão com a comissão do Leiloeiro, no importe de 5% (cinco por cento)
do valor da arrematação. Ficando estipulados 3% sobre o valor do débito exequendo para o caso de pagamento antes da realização das
praças. A comissão de leilão sempre será devida ao Leiloeiro Oficial, pelo Ato Praticado (Decreto Federal n.º 21981/1932), assumindo,
conforme o caso, o arrematante, o adjudicante ou o remitente, o ônus desta despesa. Caso os Exequentes, Executados, Credores
hipotecários, cônjuges e terceiros interessados não sejam encontrados, notificados ou certificados por qualquer razão da data de Praça e
Leilão, quando da expedição das notificações respectivas, valerá o presente Edital de INTIMAÇÃO DE PRAÇA E LEILÃO. O prazo para a
apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos de expropriação como embargos ou recursos, começará a contar após a hasta
pública, independente de intimação.
E para que todos os credores, devedores e interessados possam fazem valer seus direitos e ninguém no futuro possa alegar ignorância,
passou-se o presente EDITAL que será publicado e afixado na forma da lei.
INTIMAÇÃO: Ficam, desde já, intimadas as partes, os coproprietários, os interessados e, principalmente, os executados, ou credores
fiduciários, bem como os respectivos cônjuges, se casados forem: (Autos: 2384-92.2014.6.16.000) «EXECUTADO», das datas acima se
porventura não encontrado para intimação pessoal, e querendo, acompanhe. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Curitiba, Estado
do Paraná, aos 29 de janeiro de 2018.
LUIZ TARO OYAMA
Desembargador
_____________________________________

Coordenadoria de Sessões
Pautas de Julgamento

Relação nº 10/2018
Publicação de Pauta para julgamento a partir da próxima sessão, respeitado o prazo de 24 horas, contado da publicação, dos processos
abaixo relacionados:
RECURSO ELEITORAL Nº 277-82.2016.6.16.0072
PROCEDÊNCIA: PARANAVAÍ-PR (72ª ZONA ELEITORAL - PARANAVAÍ)
RELATOR: DR. JEAN CARLO LEECK
RECORRENTE(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT, (Comissão Provisória Municipal de Paranavaí/PR)
Advogado
: Antonio Homero Madruga Chaves - OAB: 11960/PR
RECORRIDO(S) : JUÍZO ELEITORAL DA 72ª ZONA
__________________________________________________________________
RECURSO ELEITORAL Nº 296-11.2016.6.16.0033
PROCEDÊNCIA: UNIÃO DA VITÓRIA-PR (33ª ZONA ELEITORAL - UNIÃO DA VITÓRIA)
RELATOR: DR. JEAN CARLO LEECK
RECORRENTE(S) : THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS
Advogado
: Alex Stratmann Cordeiro - OAB: 26070/SC
RECORRENTE(S) : HUSSEIN BAKRI
Advogado
: Alex Stratmann Cordeiro - OAB: 26070/SC
RECORRENTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(S) : COLIGAÇÃO PARA FAZER A DIFERENÇA (PMDB/PSB/PR/PV/PC DO B/PHS/PTB/PSL/PSDB/PPS/PMN/PPL/PTN)
Advogada
: Sandra Mara Marafon da Silva - OAB: 16613/PR
Advogado
: Eduardo Marafon Silva - OAB: 69992/PR
Advogado
: Jhiohasson Weider Ribeiro Taborda - OAB: 57820/PR
RECORRIDO(S) : THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS
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: Alex Stratmann Cordeiro - OAB: 26070/SC
: HUSSEIN BAKRI
: Alex Stratmann Cordeiro - OAB: 26070/SC

Seção de Acórdãos
Acórdãos, Decisões e Resoluções

RELAÇÃO 12/2018

PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO
Intimação da r. decisão, proferida pelo Exmo. Sr. Dr. Pedro Sanson Corat, Relator dos autos abaixo discriminados:
INQUÉRITO Nº 65-81.2013.6.16.0067
PROCEDÊNCIA: ÂNGULO – PR (150ª ZONA ELEITORAL – SANTA FÉ)
RELATOR: DR. PEDRO LUÍS SANSON CORAT
“Ante o término do mandato de Pedro Vicentin como Prefeito Municipal de Ângulo (2013/2016), bem como em razão de não ter sido reeleito
para o mesmo cargo nas eleições 2016 (http://divulga.tse.jus.br/oficial/index.html), cessa a prerrogativa de foro que causara o deslocamento da
competência para este Tribunal (art. 29, inciso X da CF/88 c/c Súmula nº 702 do STF).
Assim, acolhendo manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral (fls. 299/300v), declino da competência para prosseguimento das
investigações ao Juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé/PR, em razão da cessação do foro por prerrogativa de função do investigado.
Portanto, encaminhem-se os autos ao juízo ora competente.
Autorizo a Sra. Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento desta decisão.
Curitiba, 1º de fevereiro de 2018”.
PEDRO LUÍS SANSON CORAT
Relator
____________________________
PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO
Intimação da r. decisão, proferida pelo Exmo. Sr. Dr. Pedro Sanson Corat, Relator dos autos abaixo discriminados:
RECURSO ELEITORAL Nº 367-78.2017.6.16.0000
PROCEDÊNCIA: PONTA GROSSA – PR (139ª Zona Eleitoral)
AGRAVANTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADA: MILA DE AVILA VIO - OAB: 195095/SP
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB: 305630/SP
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB: 138436/SP
ADVOGADA: JANAÍNA CASTRO FÉLIX NUNES - OAB: 148263/SP
ADVOGADA: CARINA BABETO - OAB: 207391/SP
ADVOGADO: RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA - OAB: 266298/SP
ADVOGADA: NATÁLIA TEIXEIRA MENDES - OAB: 317372/SP
ADVOGADO: RENAN GALLINARI - OAB: 313133/SP
ADVOGADA: PRISCILA ANDRADE - OAB: 316907/SP
ADVOGADA: TAMMY PARASIN PEREIRA - OAB: 333682/SP
ADVOGADO: CAMILA DE ARAUJO GUIMARÃES - OAB: 333.346/SP
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB: 310634/SP
ADVOGADA: PAULA SERRA LEAL - OAB: 345137/SP
ADVOGADO: VIVIAN LEITE BARCELOS - OAB: 363897/SP
ADVOGADO: FRANCO SCHIRRU JUNIOR - OAB: 34421/SP
ADVOGADO: RAFAEL INOCÊNCIO FINETTO - OAB: 378288/SP
ADVOGADO: RAFAEL DE MILITE LUIZ - OAB: 377455/SP
ADVOGADO: VITOR ANDRÉ PEREIRA SARUBO - OAB: 343606/SP
ADVOGADO: WILLIAM LUCAS LANG - OAB: 328339/SP
ADVOGADO: RAFAEL FURTADO MADI - OAB: 32688/PR
ADVOGADO: RENAN GALLINARI - OAB: 313133/SP
ADVOGADO: ADRIANO HENRIQUE GOHR - OAB: 37114/PR
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB: 66785-A/PR
AGRAVADO(S): COLIGAÇÃO CIDADE FORTE E PARA TODOS (REDE/PTN/PR/PT/PMDB/PTC/PT DO B)
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ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE ALVES RIBEIRO - OAB: 58117/PR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO PEREIRA - OAB: 022076/PR
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB: 58101/PR
ADVOGADO: GUILHERME DE ABREU E SILVA - OAB: 61727/PR
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARÃES - OAB: 20738/PR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB: 62051/PR
ADVOGADA: ISABELLA CHICONATO MAIA KOTSIFAS - OAB: 80873/PR
ADVOGADO: VALDIR CECONELO FILHO - OAB: 58527/PR
RELATOR: DR. PEDRO LUÍS SANSON CORAT
RELATÓRIO
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., interpõe Recurso Eleitoral que agasalha Agravo de Instrumento contra decisão do Juízo da 139ª
Zona Eleitoral que indeferiu seu pedido de revogação do despacho que determinou a inscrição em Dívida Ativa da União do valor devido pelo
Recorrente a título de astreintes impostas na Representação nº 93-22.2016.6.16.0139, rejeitando o argumento da necessidade de intimação do
devedor para o início da contagem de 30 (trinta) dias para o pagamento da multa cominatória imposta pela Justiça Eleitoral (fls. 40/41).
Sustenta o Recorrente, em síntese, o cabimento de Agravo de Instrumento em razão do princípio da fungibilidade e, no mérito, que a
determinação de inscrição em Dívida Ativa do valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), decorrentes de multa cominatória, se deu de
forma nula porque não foi observada a necessidade de sua intimação para pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, conforme orientação de
interpretação do art. 3º da Res. 21.975/2004 dada pela Consulta respondida pelo C. TSE nº385-17.
Argumenta que a inobservância do rito legal corporifica a fumaça do bom direito que invoca e, de outro lado, que existe perigo na prestação da
jurisdição porque a inscrição do valor na Dívida Ativa da União lhe impedirá de obter a respectiva certidão negativa.
Requer o prazo de 5 (cinco) dias para a juntada de cópia integral dos autos originários, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo
de instrumento travestido de recurso eleitoral para o fim de determinar a suspensão da inscrição do valor em Dívida Ativa da União e, ao final,
seja declarado nulo o ato que determinou a inscrição da multa em Dívida Ativa da União e seja realizada a intimação do Recorrente para
efetuar o pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias, conforme a legislação invocada (fls. 2/23).
O pedido liminar não foi analisado porque entendi necessária a juntada de cópia de documentos complementares, inclusive em conformidade
com pedido contido na petição inicial (fls. 46/47).
Foi juntada a cópia integral dos autos nº 93-22.2016.6.16.0139 (fls. 50/443).
O Agravante renovou pedido de apreciação da liminar requerida (fls. 445/448, original às fls. 454/457).
Após análise dos documentos complementares, e antes de poder decidir o pedido liminar, determinei que o Agravante se manifestasse quanto
à tempestividade da medida (fls. 450/452).
Em derradeira manifestação o Recorrente afirmou que é tempestivo o recurso eleitoral que agasalha agravo de instrumento porque a decisão
recorrida foi publicada no dia 05/12/2017 e o recurso ajuizado em 06/12/17, renovando ainda os demais argumentos e pedidos contidos na
petição inicial (fls. 462/469).
É o relatório.
Decido.
Entendo que o recurso eleitoral em análise não pode ser conhecido porque intempestivo.
Inicialmente, anoto que a decisão ora atacada fez constar que a questão aqui debatida se tratava de “matéria já decidida, regularmente
processada e encaminhada, estando o feito inclusive no arquivo” (fl. 40, sublinhei), o que desencadeou a necessidade de aferição dos demais
elementos contidos nos autos originários para aferição da tempestividade do recurso eleitoral.
Nesse passo, após a juntada da cópia integral dos autos nº 93-22.2016.6.16.0139 (fls. 50/443), encontrei à fl. 369 a seguinte decisão:
“Autos nº 93-22.2016
1 – A intimação da coligação representante para que, em 05 (cinco) dias, caso haja interesse, se manifeste acerca do documento de fls.
221/229.
2 – Sejam providenciadas as diligências de praxe para a inscrição na dívida ativa o valor relativo à multa aplicada, valendo-se para o cálculo, a
partir do decurso do prazo da intimação da liminar – fls. 32, até o dia da comunicação do efetivo cumprimento da ordem judicial (fls. 221/229).
Ponta Grossa, 28 de agosto de 2017.
(a)
Noeli Salete Tavares Reback
Juíza Eleitoral – 139ª Z.E.”
Na sequência dos atos do processo, foi realizado o cálculo do valor da multa (fls. 370/371), e houve a publicação da decisão supracitada,
determinando a inscrição do valor da multa em dívida ativa, que conforme certidão de fls. 370/371, foi realizada no DJE nº 160, de 31 de
agosto de 2017 (fl. 372).
Em consulta ao mencionado Diário de Justiça Eletrônico consta na intimação o nome do Recorrente e de seu advogado (Celso Faria de
Monteiro, OAB/PR nº 66785), demonstrando o zelo do Cartório Eleitoral em atender os reiterados pedidos feitos de forma expressa pelo
Recorrente de que as suas intimações fossem realizadas no nome do citado advogado, como se vê às fls. 113 – defesa, 149 – recurso
eleitoral, 252 – agravo interno, 277/278 – informação de cumprimento da ordem exarada, 293 e 320 – agravo, 322, todas disponíveis no
momento da publicação da decisão de fl. 369.
Somente em 21/11/2017, quando já estavam encerradas as providências administrativas necessárias ao cumprimento da decisão e já se
concretizara o consequente arquivamento dos autos (fl. 387), é que o Recorrente apresentou manifestação requerendo a nulidade da inscrição
do débito junto à Procuradoria da Fazenda Nacional (fls. 389/395).
O pedido foi indeferido constando da decisão (fls. 442/443):
“Não merece acolhimento a pretensão. Anoto que a matéria trazida à baila pela representada é preclusa, eis que trata de matéria já decidida,
regularmente processada e encaminhada, estando o feito inclusive no arquivo.”
Contra essa nova decisão é que se volta o Recurso Eleitora, contudo, não se pode perder de vista que não é essa decisão que determinou a
inscrição do valor da multa em Dívida Ativa da União, mas sim a decisão de fl. 369, datada de 28/08/2017 e publicada em 31/08/2017.
A decisão proferida em pedido de reconsideração não foi apta a criar nova situação de prejuízo ao Recorrente, apenas o informou que a
questão já fora decidida e que as providências necessárias já haviam sido tomadas.
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Nesse sentido, inclusive, aponto que a juntada do termo de inscrição de multa eleitoral e o ofício encaminhado à Presidência deste Tribunal
para providências ocorreram somente em 14/09/2017 e 18/09/2017, respectivamente, ou seja, em tempo hábil para interposição do recurso
cabível contra a decisão que determinou a inscrição em dívida ativa.
Resta claro, em meu entendimento, que o Recorrente perdeu o prazo de recurso quanto à decisão de fl. 369 e busca criar novo prazo recursal
por meio de pedido de reconsideração, conduta que não prospera.
Reforço dessa percepção é que o pedido do Recorrente consiste exatamente para que “seja declarado nulo o ato que determinou a inscrição
do débito na Dívida Ativa da União” (fl. 22), ou seja, ataca exatamente a decisão proferida em 28/08/2017 (fl. 369).
Concluo, portanto, que o presente Recurso Eleitoral que agasalha Agravo de Instrumento é intempestivo porque ataca em 06/12/2017 a
decisão proferida em 28/08/2017 e publicada em 31/08/2017 (fl. 369), superando em muito o prazo para qualquer recurso eleitoral.
Forte nestes fundamentos, e com fulcro no art. 31, inciso IV, alínea ‘a’ do RITRE-PR, não conheço do recurso eleitoral porque intempestivo.
Publique-se e intime-se.
Curitiba, 06 de fevereiro de 2018.
PEDRO LUÍS SANSON CORAT - Relator
____________________________

PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO
SESSÃO DO DIA 05/02/2018
ACÓRDÃO Nº 53.773
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 101-96.2014.6.16.0000
PROCEDÊNCIA: CURITIBA - PR
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, (p/ Enio José Verri, Presidente do Diretório Estadual)
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONÇALVES - OAB: 21989/PR
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB: 58101/PR
ADVOGADA: PAULA REGINA BERNARDELLI - OAB: 70048/PR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB: 22076/PR
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARÃES - OAB: 20738/PR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB: 62051/PR
ADVOGADA: ISABELLA CHICONATO MAIA KOTSIFAS - OAB: 80873/PR
RELATOR: DR. PEDRO LUÍS SANSON CORAT
EMENTA – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. RESOLUÇÕES 21.841 E 23.432 DO COLENDO
TSE. QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO SALDO DO FUNDO PARTIDÁRIO. RETIRADA INDEVIDA DE VALOR ÍNFIMO REFERENTE AO
IMPOSTO DE RENDA. DETECÇÃO DO VALOR EM OUTRO CAMPO. IRREGULARIDADE FORMAL. GASTOS COM FUNDO PARTIDÁRIO.
NOTAS FISCAIS QUE ENGLOBAM PAGAMENTOS E ADIANTAMENTOS. POSSIBILIDADE DE AFERIR E INDIVIDUALIZAR CADA
LANÇAMENTO. IRREGULARIDADE CONTÁBIL E DE NATUREZA FORMAL. SUPERAÇÃO DAS IRREGULARIDADES FORMAIS.
JULGAMENTO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO ANTERIOR QUE CONSTATOU OFENSA AO ART. 44, INCISO V DA LEI DOS
PARTIDOS POLÍTICOS. IMPLEMENTAÇÃO DO AUMENTO DE GASTOS COM A PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA EXIGIDA NO
EXERCÍCIO FINANCEIRO POSTERIOR ÀQUELE EM QUE OCORRE O TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO TSE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1.
A presença de irregularidade no Quadro de Composição do Saldo do Fundo Partidário referente à retirada do valor de R$ 303,45
(trezentos e três reais e quarenta e cinco centavos) do campo dos saldos e saídas é irregularidade de pequena monta e inapta a prejudicar a
análise e compreensão das contas, sendo possível a sua aprovação mediante a anotação de ressalvas.
2.
A demonstração de gastos do fundo partidário por meio de notas fiscais que englobam mais de um pagamento e adiantamentos de
despesa é irregularidade que pode ser considerada formal quando é possível, como no caso concreto, a concreta individualização das
despesas, fator este que permite a aprovação das contas mediante anotação das pertinentes ressalvas.
3.
Na esteira do entendimento do C. Tribunal Superior Eleitoral, somente no exercício financeiro que se segue ao trânsito em julgado da
decisão proferida em prestação de contas de exercício financeiro que constatou a ofensa ao art. 44, inciso V da Lei dos Partidos Políticos é
que se exige do Partido Político o incremento no valor de gastos com os programas de inclusão e difusão da participação feminina na política.
4.
Contas aprovadas com ressalvas.
Vistos, relatados e discutidos os autos acima citados, ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, por unanimidade de
votos, em JULGAR APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Diretório Estadual do Paraná do Partido dos Trabalhadores – PT,
referentes ao exercício financeiro de 2013, nos termos do voto do Relator.
________________________________
ACÓRDÃO Nº 53.774
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO Nº 71-56.2017.6.16.0000
PROCEDÊNCIA: SERTANÓPOLIS – PR (40ª ZONA ELEITORAL)
AGRAVANTE: JAIR DARTORA
ADVOGADA: NATÁLIA PEREZ IIZUKA FELIZARDO - OAB: 66928/PR
AGRAVADO: JUÍZO ELEITORAL DA 40ª ZONA
RELATOR: DR. ANTÔNIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO
EMENTA – ELEIÇÕES 2016 – AGRAVO REGIMENTAL – RECLAMAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU A
INICIAL E JULGOU O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS ANTE A
EXISTÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. QUESTÃO DE FATO. VÍCIO NA CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. DRAP DA
COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA DEFERIDO – DRAP DA COLIGAÇÃO PROPORCIONAL INDEFERIDO – INEXISTÊNCIA DE DECISÕES
CONFLITANTES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.É inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado de decisão originária.
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2.O manejo de reclamação pressupõe a existência de decisões conflitantes, o que não ocorreu no caso. Isto porque embora os acórdãos
prolatados por este Regional, tratem da mesma questão de fato, qual seja, eventuais irregularidades na ata da convenção sobre coligação de
partido político – decidam: um, sobre a validade do DRAP de candidatura majoritária e o outro, sobre irregularidades do DRAP de candidatura
proporcional.
3.Tendo o magistrado de primeiro grau cumprido integralmente ambas as decisões emanadas deste Regional, inexiste interesse de preservar a
competência e garantir a autoridade das decisões do Tribunal, com o que, correta a extinção da reclamação sem a resolução do mérito.
4.Agravo regimental conhecido e desprovido.
Vistos, relatados e discutidos os autos acima citados, ACORDAM os Juízes integrantes do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, à
unanimidade de votos, conhecer o agravo regimental interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
______________________________
ACÓRDÃO N.º 53.775
RECURSO ELEITORAL Nº 254-38.2016.6.16.0137
PROCEDÊNCIA: MARINGÁ – PR (66ª ZONA ELEITORAL)
RECORRENTE: ROGÉRIO CALAZANS DA SILVA
ADVOGADO: WAGNER DE SOUZA MOURA - OAB: 62673/PR
ADVOGADO: JOÃO BATISTA WICHINESKI JUNIOR - OAB: 75211/PR
ADVOGADO: ÉVERTON EDUARDO PIZANI - OAB: 81140/PR
RECORRIDO: JUÍZO ELEITORAL DA 66ª ZONA
RELATOR: DR. JEAN CARLO LEECK
EMENTA – ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR. RITO SIMPLIFICADO.
IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA ANÁLISE TÉCNICA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO CONVERSÃO PARA O
RITO ORDINÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. PREJUÍZO CONFIGURADO. NULIDADE PROCESSUAL
RECONHECIDA E DECRETADA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. RAZÕES RECURSAIS PREJUDICADAS.
1.
Havendo identificação de irregularidades pela análise técnica ou manifestação do Ministério Público Eleitoral pela desaprovação na
prestação de contas de campanha sujeitas ao rito simplificado é imperativo do artigo 62 da Resolução-TSE nº 23.463/2015: “converterá o feito
para o rito ordinário e determinará a intimação do prestador”, sob pena de nulidade dos atos subsequentes. Precedente TRE/PR: RE nº 11533, Rel. Josafá Antonio Lemes, DJE 28/04/2017.
2
Recurso conhecido e decretada, de ofíco, a nulidade processual para anular os atos processuais a partir da sentença, restando
prejudicadas as razões recursais.
Vistos, relatados e discutidos os autos, ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso para, de ofício, decretar a nulidade processual e anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para
regular processamento, nos termos do voto do relator, que integra esta decisão.
________________________________________

Coordenadoria Processual - Seção de Autuação e Distribuição
Resenha de Distribuição

Relação nº 11/2018
Resenha de Distribuição, realizada no período de 5 de fevereiro de 2018 a 5 de fevereiro de 2018, quando foram distribuídos pelo Sistema de
Processamento de Dados os seguintes feitos:

Processo Administrativo nº 14-38.2017.6.16.0000 (1)
Origem: SIGILOSO
Relator: GILBERTO FERREIRA
Tipo:
Redistribuição por assunção a Presidência
REQUERENTE: SIGILOSO
REQUERIDO(S): SIGILOSO

Processo Administrativo nº 53-29.2017.6.16.0196 (2)
Origem: MANOEL RIBAS-PR (196ª ZONA ELEITORAL - MANOEL RIBAS)
Relator: GILBERTO FERREIRA
Tipo:
Distribuição ao Corregedor
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 196ª ZONA ELEITORAL

Processo Administrativo nº 54-14.2017.6.16.0196 (3)
Origem: NOVA TEBAS-PR (196ª ZONA ELEITORAL - MANOEL RIBAS)
Relator: GILBERTO FERREIRA
Tipo:
Distribuição ao Corregedor
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 196ª ZONA ELEITORAL
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Processo Administrativo nº 54-81.2017.6.16.0012 (4)
Origem: ANTONIO OLINTO-PR (12ª ZONA ELEITORAL - SÃO MATEUS DO SUL)
Relator: GILBERTO FERREIRA
Tipo:
Redistribuição por assunção a Presidência
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 12ª JUÍZO ELEITORAL

Processo Administrativo nº 55-66.2017.6.16.0012 (5)
Origem: SÃO MATEUS DO SUL-PR (12ª ZONA ELEITORAL - SÃO MATEUS DO SUL)
Relator: GILBERTO FERREIRA
Tipo:
Redistribuição por assunção a Presidência
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 12ª JUÍZO ELEITORAL

Processo Administrativo nº 56-81.2017.6.16.0196 (6)
Origem: ARIRANHA DO IVAÍ-PR
Relator: GILBERTO FERREIRA
Tipo:
Distribuição ao Corregedor
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 196ª ZONA ELEITORAL

Processo Administrativo nº 62-56.2017.6.16.0045 (7)
Origem: LARANJEIRAS DO SUL-PR (45ª ZONA ELEITORAL - LARANJEIRAS DO SUL)
Relator: GILBERTO FERREIRA
Tipo:
Distribuição ao Corregedor
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 45ª ZONA ELEITORAL

Processo Administrativo nº 64-26.2017.6.16.0045 (8)
Origem: NOVA LARANJEIRAS-PR (45ª ZONA ELEITORAL - LARANJEIRAS DO SUL)
Relator: GILBERTO FERREIRA
Tipo:
Distribuição ao Corregedor
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 45ª ZONA ELEITORAL

Processo Administrativo nº 65-11.2017.6.16.0045 (9)
Origem: PORTO BARREIRO-PR (45ª ZONA ELEITORAL - LARANJEIRAS DO SUL)
Relator: GILBERTO FERREIRA
Tipo:
Distribuição ao Corregedor
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 45ª ZONA ELEITORAL

Processo Administrativo nº 66-93.2017.6.16.0045 (10)
Origem: RIO BONITO DO IGUAÇU-PR (45ª ZONA ELEITORAL - LARANJEIRAS DO SUL)
Relator: GILBERTO FERREIRA
Tipo:
Distribuição ao Corregedor
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 45ª ZONA ELEITORAL

Prestação de Contas nº 137-07.2015.6.16.0000 (11)
Origem: MARINGÁ-PR
Relator: GILBERTO FERREIRA
Tipo:
Redistribuição por assunção a Presidência
REQUERENTE: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS, (Comissão Executiva Estadual)
ADVOGADO: CAIO MARCELO REBOUÇAS DE BIASI - OAB: 22370/PR
ADVOGADO: LEONARDO PEREIRA GONÇALVES - OAB: 60608/PR
REQUERENTE: VALTER VIANA, (Ex-Presidente da Comissão Executiva Estadual)
REQUERENTE: GILSON VIEIRA DA SILVA, (Ex-Tesoureiro da Comissão Executiva Estadual)
REQUERENTE: DIEGO ALEXSANDER GONÇALO PAULA GARCIA, (Presidente da Comissão Executiva Estadual)
ADVOGADO: CAIO MARCELO REBOUÇAS DE BIASI - OAB: 22370/PR
ADVOGADO: LEONARDO PEREIRA GONÇALVES - OAB: 60608/PR
REQUERENTE: ADRIANO JOSÉ DE LIMA, (Tesoureiro da Comissão Executiva Estadual)
ADVOGADO: CAIO MARCELO REBOUÇAS DE BIASI - OAB: 22370/PR
ADVOGADO: LEONARDO PEREIRA GONÇALVES - OAB: 60608/PR

Prestação de Contas nº 139-74.2015.6.16.0000 (12)
Origem: PONTA GROSSA-PR
Relator: GILBERTO FERREIRA
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Tipo:
Redistribuição por assunção a Presidência
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL, (Diretório Estadual)
ADVOGADO: MYKAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - OAB: 55172/PR
ADVOGADO: VICTOR ALEXANDER MAZURA - OAB: 55098/PR
REQUERENTE: LEANDRO SANTOS DIAS, (Presidente do Diretório Estadual)
REQUERENTE: RENATO GONÇALVES DA SILVA, (Tesoureiro do Diretório Estadual)
ADVOGADO: MYKAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - OAB: 55172/PR
ADVOGADO: VICTOR ALEXANDER MAZURA - OAB: 55098/PR

Recurso Eleitoral nº 31-44.2017.6.16.0010
(13)
Origem: LAPA-PR (10ª ZONA ELEITORAL - LAPA)
Relator: JEAN CARLO LEECK
Tipo:
Distribuição automática
RECORRENTE(S): PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (Diretório Municipal da Lapa/PR)
ADVOGADO: JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB: 65147/PR
RECORRIDO(S): JUÍZO ELEITORAL DA 10ª ZE

Recurso Eleitoral nº 455-02.2016.6.16.0114
(14)
Origem: SIGILOSO
Relator: GILBERTO FERREIRA
Tipo:
Redistribuição por assunção a Presidência
RECORRENTE(S): SIGILOSO
RECORRENTE(S): SIGILOSO
RECORRENTE(S): SIGILOSO
RECORRENTE(S): SIGILOSO
RECORRENTE(S): SIGILOSO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB: 22076/PR
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARÃES - OAB: 20738/PR
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB: 58101/PR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB: 62051/PR
ADVOGADO: EVANDRO ARTUR BONFANTE ZAGO - OAB: 68977/PR
ADVOGADO: MAITÊ CHAVES NAKAD MARREZ - OAB: 86684/PR
RECORRIDO(S): SIGILOSO

Recurso Eleitoral nº 548-17.2016.6.16.0032
(15)
Origem: CORONEL DOMINGOS SOARES-PR (32ª ZONA ELEITORAL - PALMAS)
Relator: GILBERTO FERREIRA
Tipo:
Distribuição automática
RECORRENTE(S): COLIGAÇÃO UNIDOS POR CORONEL DOMINGOS SOARES (PP/PT/PR/PT DO B/PTB/PSL/PEN/DEM/PTN/PC DO
B/SD/PV)
ADVOGADO: ALBERTO KNOLSEISEN - OAB: 41525/PR
RECORRIDO(S): MARIA ANTONIETA DE ARAÚJO ALMEIDA
RECORRIDO(S): RAFAEL PERIOLO
RECORRIDO(S): MAURO CORREA DE ALMEIDA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB: 30474/PR
ADVOGADA: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB: 81977/PR

Revisão de Eleitorado nº 32-59.2017.6.16.0000 (16)
Origem: BRASÍLIA-DF
Relator: GILBERTO FERREIRA
Tipo:
Redistribuição por assunção a Presidência
INTERESSADO(S): CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

Quadro de distribuição
Relator

Total

JEAN CARLO LEECK
GILBERTO FERREIRA

1
15

Lista de Processos por Advogado
Advogado
ALBERTO KNOLSEISEN - OAB: 41525/PR

(15)
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CAIO MARCELO REBOUÇAS DE BIASI - OAB: 22370/PR
EVANDRO ARTUR BONFANTE ZAGO - OAB: 68977/PR
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARÃES - OAB: 20738/PR
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB: 81977/PR
JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB: 65147/PR
LEANDRO SOUZA ROSA - OAB: 30474/PR
LEONARDO PEREIRA GONÇALVES - OAB: 60608/PR
LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB: 58101/PR
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB: 22076/PR
MAITÊ CHAVES NAKAD MARREZ - OAB: 86684/PR
MYKAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - OAB: 55172/PR
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB: 62051/PR
VICTOR ALEXANDER MAZURA - OAB: 55098/PR
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(11),(11),(11)
(14)
(14)
(15)
(13)
(15)
(11),(11),(11)
(14)
(14)
(14)
(12),(12)
(14)
(12),(12)

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Coordenadoria de Licitações e Contratos
Acordo de Cooperação Técnica

Sexto Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica n. 137/2016
Nº PAD 15.878/2016. PARTICIPES: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ OS TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS USUÁRIOS
DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE ÓBITOS E DIREITOS POLÍTICOS - INFODIP. Objeto: a adesão do TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO-RJ ao Acordo de Cooperação Técnica n. 137/2016. Valor: SEM VALOR. Data de Assinatura: 13/12/2017.
(1) Mônica Miranda Gama Monteiro – TRE/PR
(2) Adriana Freitas Brandão Correia – TRE/RJ

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
3ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

PUBLICAÇÕES 3ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 102-04. 2016.6.16.0003
ELEIÇÕES 2016
MUNICIÍPIO: CURITIBA/PR
CANDIDATO: LUCAS TADEU VIEIRA NOVAES
ADVOGADO: JEAN FELIPE SIRIGATE
OAB-PR 79.391
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas referente à arrecadação e aplicação de recursos da campanha eleitoral do candidato a Vereador LUCAS
TADEU VIEIRA NOVAES, no município de CURITIBA/PR, nas Eleições Municipais 2016.
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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As contas foram apresentadas TEMPESTIVAMENTE (fls. 09).
Publicado edital em 02/12/2016, não foram ofertadas impugnações.
Na análise técnica realizada com o auxílio de sistema informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, o cartório eleitoral
apresentou relatório preliminar às folhas 43/44 e conclusivo às fls. 84/93, conforme dispõe a Resolução 23.463/2015, pelo que opinou pela
aprovação com ressalvas das contas eleitorais.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela desaprovação das contas, fls. 56/58.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Insta salientar que, mesmo nas prestações de contas que não envolvam valores que possam vir a configurar abuso do poder econômico, a
obrigatoriedade da fiel prestação de contas, no tocante a sua regularidade, não deve ser afastada.
Inicialmente verifica-se que os serviços prestados pelo advogado e pelo contador responsável pela campanha não constam nas despesas de
campanha, ferindo o que dispõe a Resolução 23.463/2015 em seu artigo 29, parágrafo 1º.
Este juízo tem se manifestado no sentido de que as despesas com advogado e contador não configuram falta a ensejar a desaprovação de
contas. Ocorre que, na presente prestação de contas, observa-se no relatório preliminar (folhas 44) que foi emitida nota fiscal eletrônica
referente à despesa de contabilidade, não constante nas despesas declaradas.
Desta forma, conclui-se pela falta de declaração de gasto de contabilidade, com a ausência do trânsito do valor, por conta bancária específica,
ferindo frontalmente a norma disposta no §3º do artigo 22, da Lei 9504/97.
O §3º do artigo 22 da Lei das Eleições assim dispõe: “O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham
de conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; ...”
A norma elencada acima não deixa margem para dúvidas e não abre exceção, ou seja, os gastos devem tramitar por conta corrente, sob pena
de fuga de qualquer controle, e, também não abre exceções para campanhas de pequena movimentação financeira.
Ademais, a responsabilidade pela prestação de contas é do candidato e, o mínimo que se espera de quem almeja ocupar um cargo eletivo é a
transparência de suas ações.
Diante do exposto, considerando o exposto acima, e, também, à Manifestação do Ministério Público Eleitoral, obedecidas às diretrizes traçadas
pela legislação Eleitoral pertinente, com fundamento no art. 22, §3º, da Lei nº 9.504/97, julgo DESAPROVADAS, as contas prestadas por
LUCAS TADEU VIEIRA NOVAES, candidato ao cargo de Vereador do Município de Curitiba, para que produza os seus efeitos jurídicos e
legais.
Após as anotações pertinentes. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente observando-se as cautelas legais.
Curitiba, 15 dezembro de 2017.
DANIEL RIBEIRO SURDI DE AVELAR
Juiz Eleitoral da 3ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 138-46. 2016.6.16.0003
ELEIÇÕES 2016
MUNICIÍPIO: CURITIBA/PR
CANDIDATO: ADEMIR ERNANDES RIBEIRO
ADVOGADO: ALESANDRA CRUZ SOARES
OAB/PR 68.187
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas referente à arrecadação e aplicação de recursos da campanha eleitoral do candidato a Vereador ADEMIR
ERNANDES RIBEIRO, no município de CURITIBA/PR, nas Eleições Municipais 2016.
As contas foram apresentadas INTEMPESTIVAMENTE (fls. 10), porém sem prejuízo para a respectiva análise.
Publicado edital em 02/12/2016, não foram ofertadas impugnações.
Na análise técnica realizada com o auxílio de sistema informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, o cartório eleitoral, de acordo
com a Resolução 23.463/2015, apresentou inicialmente relatório concluindo pela desaprovação das contas, que após, manifestação do
candidato opinou pela aprovação com ressalvas, após o candidato ter atendido as diligências requeridas.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial em sua conclusiva manifestação opinou pela aprovação com ressalvas (123 a 126).
Analisando os presentes autos verifica-se que a prestação de contas declarada pelo candidato, após as inconsistências apresentadas nos
pareceres terem sido devidamente sanadas, encontra-se em consonância como os dados obtidos por meio do sistema da justiça eleitoral.
Pequena ressalva verificou-se em relação aos gastos realizados com despesas de advogado e contador, que segundo declaração do
candidato, às despesas com honorários advocatícios, constituíram-se em doação, estimável em dinheiro no valor de R$ 300,00, e, no tocante
aos honorários de contabilidade, de forma diversa foi juntado recibo no valor de R$ 200,00 relativo aos serviços prestados em favor do
candidato.
Diante do exposto, considerando a Manifestação do Ministério Público Eleitoral, obedecidas às diretrizes traçadas pela legislação Eleitoral
pertinente, com fundamento na Lei 9504/97 e na Resolução 23463/2017, considerando que as irregularidades não se revestem de gravidade,
julgo APROVADAS com ressalvas, as contas prestadas por ADEMIR ERNANDES RIBEIRO, candidato ao cargo de Vereador do Município de
Curitiba, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.
Após as anotações pertinentes. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente observando-se as cautelas legais.
Curitiba, 30 de novembro de 2017.
DANIEL RIBEIRO SURDI DE AVELAR
Juiz Eleitoral da 3ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 50-08.2016.6.16.0003
ELEIÇÕES 2016
MUNICIÍPIO: CURITIBA/PR
CANDIDATO:EDUARDO GUILHERME REINER
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
OAB/PR 27936
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas referente à arrecadação e aplicação de recursos da campanha eleitoral do (a) candidato (a) a Vereador (a)
EDUARDO GUILHERME REINER, no município de CURITIBA/PR, nas Eleições Municipais 2016.
As contas foram apresentadas tempestivamente.
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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Publicado edital em 02/12/2016, não foram ofertadas impugnações.
Na análise técnica realizada com o auxílio de sistema informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, o cartório eleitoral
apresentou relatório conclusivo fls. 294/298, conforme dispõe a Resolução 23.463/2015, pelo que opinou pela aprovação das contas.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas no mesmo sentido fls. 301/303.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Verificada a ausência de irregularidades e inconsistências na prestação das contas em questão, que comprometam sua regularidade, assiste
razão ao MPE e à unidade técnica, na medida em que, compulsados os autos, constatou-se o cumprimento das formalidades estabelecidas na
legislação eleitoral.
Relevante salientar que, apesar de o art. 51, da resolução TSE nº 23.463/2015, assegurar aos demais candidatos e partidos políticos o poder
de fiscalização sobre o exame das contas, inclusive mediante a apresentação de impugnações, nenhum elemento desabonador foi trazido aos
presentes autos.
Diante do exposto, considerando os termos dos Pareceres constantes nos autos, e, também, à Manifestação do Ministério Público Eleitoral,
obedecidas às diretrizes traçadas pela legislação Eleitoral pertinente, com fundamento no art. 30, I, da Lei nº 9.504/97 e art. 68, inc. I, da Res.
23.463/2015 do TSE, julgo APROVADAS, as contas prestadas por EDUARDO GUILHERME REINER, candidato ao cargo de Vereador do
Município de Curitiba, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Em sequência, anotações pertinentes.
Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente observando-se as cautelas legais.
Curitiba,15 de dezembro de 2017.
DANIEL RIBEIRO SURDI DE AVELAR
Juiz Eleitoral da 3ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 41-46. 2016.6.16.0003
ELEIÇÕES 2016
MUNICIÍPIO: CURITIBA/PR
CANDIDATO: MAURICIO SOARES DOTTORI
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas referente à arrecadação e aplicação de recursos da campanha eleitoral do candidato a Vereador MAURICIO
SOARES DOTTORI, no município de CURITIBA/PR, nas Eleições Municipais 2016.
As contas foram apresentadas TEMPESTIVAMENTE (fls. 08).
Publicado edital em 02/12/2016, não foram ofertadas impugnações.
Na análise técnica realizada com o auxílio de sistema informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, o cartório eleitoral
apresentou relatório conclusivo fls. 76/77, conforme dispõe a Resolução 23.463/2015, pelo que opinou pela aprovação com ressalvas, mesmo
após o candidato não ter atendido as diligências requeridas no parecer preliminar e esclarecido os pontos obscuros.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação com ressalvas (80 a 82).
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Analisando os presentes autos verifica-se que a prestação de contas declarada pelo candidato, constitui-se de campanha eleitoral com
pequena movimentação financeira e ressalvando a comprovação de gastos realizados com despesas de advogados, a presente prestação de
contas, encontra-se em consonância como os dados obtidos por meio do sistema da justiça eleitoral.
Diante do exposto, considerando a Manifestação do Ministério Público Eleitoral, obedecidas às diretrizes traçadas pela Lei 9504/97 e
regulamentadas pela Resolução 23463/2017, julgo APROVADAS com ressalvas, as contas prestadas por MAURÍCIO SOARES DOTTORI,
candidato ao cargo de Vereador do Município de Curitiba, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.
Após as anotações pertinentes. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente observando-se as cautelas legais.
Curitiba, 15 de dezembro de 2017.
DANIEL RIBEIRO SURDI DE AVELAR
Juiz Eleitoral da 3ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 84-80. 2016.6.16.0003
ELEIÇÕES 2016
MUNICIÍPIO: CURITIBA/PR
CANDIDATO: HILDEBERTO NAVARRO DE ANDRADE
ADVOGADO: RICARDO DE SOUZA MOREIRA
OAB/PR 56.857
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas referente à arrecadação e aplicação de recursos da campanha eleitoral do candidato a Vereador
HILDEBERTO NAVARRO DE ANDRADE, no município de CURITIBA/PR, nas Eleições Municipais 2016.
As contas foram apresentadas TEMPESTIVAMENTE (fls. 09).
Publicado edital em 02/12/2016, não foram ofertadas impugnações.
Na análise técnica realizada com o auxílio de sistema informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, o cartório eleitoral
apresentou relatório prévio (fls.51 a 53) e conclusivo (59 a 61), manifestando pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela desaprovação das contas, fls. 64/66.
Após, o candidato por meio de seu procurador manifestou-se (fls.69/73) ser pessoa simples, esclarecendo as divergências apontadas no
pareceres e juntando novos extratos bancários.
Em seguida o Ministério Público Eleitoral reiterou seu posicionamento pela desaprovação de contas.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Expressamente a única hipótese que a Lei 9504/97 dispõe sobre desaprovação é a ausência de passagem por conta corrente específica para
campanha eleitoral. Assim dispõe o §3º do artigo 22 da Lei das Eleições: “O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais
que não provenham de conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou
candidato; ...”
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Embora o candidato tenha esclarecido as receitas de campanhas e os gastos realizados (69/88), confrontando os extratos apresentados
(74/81) com o valor apresentado no extrato de prestação de contas final às folhas (09), verifica-se que nem todos os valores arrecadados
transitaram pela conta corrente específica.
Embora a campanha do candidato tenha representado pequena movimentação, a lei não deixou margem para desprezar o mandamento legal
do trânsito pela conta corrente de todos os valores auferidas em campanha. Em um total acumulado de receita declarado no valor de R$
2.435,00, verifica-se que nem metade transitou pela conta corrente específica, impossibilitando qualquer análise, para poder concluir pela
regularidade das contas de campanha.
Repetindo: a norma extraída do §3º, do artigo 22 da Lei das Eleições não deixa margem para dúvidas e não abre exceção, ou seja, os gastos
devem tramitar por conta corrente, sob pena de fugir de qualquer controle.
Ademais, a responsabilidade pela prestação de contas é do candidato, e, o mínimo que se espera de quem almeja ocupar um cargo eletivo,
representando a sociedade, é de que seja responsável no controle e transparente em suas ações.
Diante do exposto, considerando o constante nos autos, e, também, à Manifestação do Ministério Público Eleitoral, obedecidas às diretrizes
traçadas pela legislação Eleitoral pertinente, com fundamento no art. 22, §3º, da Lei nº 9.504/97, julgo DESAPROVADAS, as contas prestadas
por HILDEBERTO NAVARRO DE ANDRADE, candidato ao cargo de Vereador do Município de Curitiba, para que produza os seus efeitos
jurídicos e legais.
Após as anotações pertinentes. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente observando-se as cautelas legais.
Curitiba, 10 de novembro de 2017.
DANIEL RIBEIRO SURDI DE AVELAR
Juiz Eleitoral da 3ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 81-28. 2016.6.16.0003
ELEIÇÕES 2016
MUNICIÍPIO: CURITIBA/PR
CANDIDATO: CARLOS JOSÉ SVIONTEK JUNIOR
ADVOGADA: LARISSA CANTELE
OAB/PR 75867
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas referente à arrecadação e aplicação de recursos da campanha eleitoral do candidato a CARLOS JOSÉ
SVIONTEK JUNIOR, no município de CURITIBA/PR, nas Eleições Municipais 2016.
As contas foram apresentadas TEMPESTIVAMENTE (fls. 09).
Publicado edital em 05/12/2016, não foram ofertadas impugnações.
Na análise técnica realizada com o auxílio de sistema informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, o cartório eleitoral
apresentou relatório conclusivo fls. 81/93, conforme dispõe a Resolução 23.463/2015, pelo que opinou pela desaprovação das contas.
Após ser devidamente intimado, por duas vezes, para se manifestar sobre as inconsistências apontadas nos pareceres, o candidato mantevese silente (fls. 76 e 79).
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou, também, pela desaprovação das contas, fls. 97/99.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Embora, a única hipótese expressa na Lei 9504/97 sobre desaprovação, seja a ausência de passagem de valores por conta corrente específica
para campanha eleitoral (§3º do artigo 22 da Lei das Eleições), cabe a todos os cidadãos e em especial à Justiça Eleitoral aferir a regularidade
das campanhas eleitorais realizadas, devendo o juiz, com proporcionalidade e razoabilidade, analisar as prestações de contas de forma ampla,
visando dar credibilidade e legitimidade às mesmas realizadas pelos candidatos.
Nos autos sob análise, inconsistências foram apontadas nos relatórios realizados pelo técnico responsável e que não foram esclarecidas pelo
candidato, mesmo após devidamente intimado, por duas vezes, impossibilitando análise mais aprofundada.
Contudo, buscando aferir a regularidade das contas prestadas, este magistrado, analisou as informações trazidas inicialmente pelo candidato,
juntamente com a análise do técnico responsável, e constatou que a falta de explicações plausíveis para os questionamentos trazidos nos
relatórios e pelo Ministério Público fere o espírito da norma de transparência e controle das contas eleitorais.
O silêncio eloqüente do candidato, após devidamente intimado, fere a lealdade e a boa-fé processual, restringindo a transparência das contas
eleitorais e impossibilitando a análise das contas prestadas. Neste procedimento a cooperação entre os que atuam é de suma importância para
a fiel atuação jurisdicional.
Relevante salientar a Resolução 23.463/2017, em especial em seu artigo 68, III, que determina a desaprovação das contas quando
apresentarem falhas que comprometam sua regularidade.
A ausência do candidato em esclarecer os itens apontados, mesmo após a devida intimação, compromete a análise aprofundada e por
consequência compromete uma possível declaração de aprovação.
Ademais, a responsabilidade pela prestação de contas é do candidato, e, o mínimo que se espera de quem almeja ocupar um cargo eletivo,
representando a sociedade, é de que seja responsável no controle e, principalmente, transparente em suas ações.
Diante do exposto, considerando o constante nos autos, e, também, à Manifestação do Ministério Público Eleitoral, obedecidas às diretrizes
traçadas pela legislação Eleitoral pertinente, com fundamento na Lei nº 9.504/97, e na Resolução 23.463/2017 julgo DESAPROVADAS, as
contas prestadas por CARLOS JOSÉ SVIONTEK JUNIOR, candidato ao cargo de Vereador do Município de Curitiba, para que produza os
seus efeitos jurídicos e legais.
Após as anotações pertinentes. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente observando-se as cautelas legais.
Curitiba, 10 de novembro de 2017.
DANIEL RIBEIRO SURDI DE AVELAR
Juiz Eleitoral da 3ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 87-35. 2016.6.16.0003
ELEIÇÕES 2016
MUNICIÍPIO: CURITIBA/PR
CANDIDATO: EUGENIO ANDREOLA
ADVOGADO: WELLINGTON DELGADO BARBOSA
OAB/PR 67.561
SENTENÇA
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Trata-se de Prestação de Contas referente à arrecadação e aplicação de recursos da campanha eleitoral do candidato a EUGENIO
ANDREOLA, no município de CURITIBA/PR, nas Eleições Municipais 2016.
As contas foram apresentadas TEMPESTIVAMENTE (fls. 09).
Publicado edital em 05/12/2016, não foram ofertadas impugnações.
Na análise técnica realizada com o auxílio de sistema informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, o cartório eleitoral
apresentou relatório conclusivo fls. 81/93, conforme dispõe a Resolução 23.463/2015, pelo que opinou pela desaprovação das contas.
Após ser devidamente intimado, por duas vezes, para se manifestar sobre as inconsistências apontadas nos pareceres, o candidato mantevese silente (fls. 76 e 79).
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou, também, pela desaprovação das contas, fls. 97/99.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Embora, a única hipótese expressa na Lei 9504/97 sobre desaprovação, seja a ausência de passagem de valores por conta corrente específica
para campanha eleitoral (§3º do artigo 22 da Lei das Eleições), cabe a todos os cidadãos e em especial à Justiça Eleitoral aferir a regularidade
das campanhas eleitorais realizadas, devendo o juiz, com proporcionalidade e razoabilidade, analisar as prestações de contas de forma ampla,
visando dar credibilidade e legitimidade às mesmas realizadas pelos candidatos.
Nos autos sob análise, inconsistências foram apontadas nos relatórios realizados pelo técnico responsável e que não foram esclarecidas pelo
candidato, mesmo após devidamente intimado, por duas vezes, impossibilitando análise mais aprofundada.
Contudo, buscando aferir a regularidade das contas prestadas, este magistrado, analisou as informações trazidas inicialmente pelo candidato,
juntamente com a análise do técnico responsável, e constatou que a falta de explicações plausíveis para os questionamentos trazidos nos
relatórios e pelo Ministério Público fere o espírito da norma de transparência e controle das contas eleitorais.
Embora por um lado o candidato tenha sido diligente com a juntada dos recibos dos gastos e doações, por outro, foi negligente por não
atender as intimações para esclarecer as inconsistências apontadas, em especial no tocante aos gastos com combustíveis sem a
correspondente locação ou cessão de veículos.
O silêncio eloqüente do candidato, após devidamente intimado, fere a lealdade e a boa-fé processual, restringindo a transparência das contas
eleitorais e impossibilitando a análise das contas prestadas. Neste procedimento a cooperação entre os que atuam é de suma importância para
a fiel atuação jurisdicional.
Relevante salientar a Resolução 23.463/2017, em especial em seu artigo 68, III, que determina a desaprovação das contas quando
apresentarem falhas que comprometam sua regularidade.
A ausência do candidato em esclarecer os itens apontados, mesmo após a devida intimação, compromete a análise aprofundada e por
consequência compromete uma possível declaração de aprovação.
Ademais, a responsabilidade pela prestação de contas é do candidato, e, o mínimo que se espera de quem almeja ocupar um cargo eletivo,
representando a sociedade, é de que seja responsável no controle e, principalmente, transparente em suas ações.
Diante do exposto, considerando o constante nos autos, e, também, à Manifestação do Ministério Público Eleitoral, obedecidas às diretrizes
traçadas pela legislação Eleitoral pertinente, com fundamento na Lei nº 9.504/97, e na Resolução 23.463/2017 julgo DESAPROVADAS, as
contas prestadas por EUGENIO ANDREOLA, candidato ao cargo de Vereador do Município de Curitiba, para que produza os seus efeitos
jurídicos e legais.
Após as anotações pertinentes. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente observando-se as cautelas legais.
Curitiba, 10 de novembro de 2017.
DANIEL RIBEIRO SURDI DE AVELAR
Juiz Eleitoral da 3ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 169-66. 2016.6.16.0003
ELEIÇÕES 2016
MUNICIÍPIO: CURITIBA/PR
CANDIDATO: DIRCEU MOREIRA CARRIEL
ADVOGADA: JACQUELINE DA SILVA SARI
OAB/PR 58.928
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas referente à arrecadação e aplicação de recursos da campanha eleitoral do candidato a DIRCEU MOREIRA
CARRIEL, no município de CURITIBA/PR, nas Eleições Municipais 2016.
As contas foram apresentadas TEMPESTIVAMENTE (fls. 09).
Publicado edital em 02/12/2016, não foram ofertadas impugnações.
Na análise técnica realizada com o auxílio de sistema informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, o cartório eleitoral
apresentou relatório conclusivo fls. 92/105, conforme dispõe a Resolução 23.463/2015, pelo que opinou pela desaprovação das contas.
Após ser devidamente intimado para se manifestar sobre as inconsistências apontadas no parecer prévio (fls. 90), o candidato manteve-se
silente.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou, também, pela desaprovação das contas, fls. 109/111.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Embora, a única hipótese expressa na Lei 9504/97 sobre desaprovação, seja a ausência de passagem de valores por conta corrente específica
para campanha eleitoral (§3º do artigo 22 da Lei das Eleições), cabe a todos os cidadãos e em especial à Justiça Eleitoral aferir a regularidade
das campanhas eleitorais realizadas, devendo o juiz, com proporcionalidade e razoabilidade, analisar as prestações de contas de forma ampla,
visando dar credibilidade e legitimidade às mesmas realizadas pelos candidatos.
Nos autos sob análise, várias inconsistências foram apontadas nos relatórios realizados pelo técnico responsável e que não foram esclarecidas
pelo candidato, mesmo após devidamente intimado (fls.63), impossibilitando análise mais aprofundada.
Contudo, buscando aferir a regularidade das contas prestadas, este magistrado, analisou as informações trazidas inicialmente pelo candidato,
juntamente com a análise do técnico responsável, e constatou que a falta de explicações plausíveis para os questionamentos trazidos nos
relatórios e pelo Ministério Público fere o espírito da norma de transparência e controle das contas eleitorais.
Restou evidente que as doações realizadas por empregados da Câmara Municipal de Curitiba (fls. 104), a falta de recibos e contratos das
despesas declaradas, não podem ser desconsideradas, especialmente considerando os valores envolvidos.
Relevante salientar que a Resolução 23.463/2017, em especial em seu artigo 68, III, determina a desaprovação das contas quando
apresentarem falhas que comprometam sua regularidade.
A ausência do candidato em esclarecer os itens apontados, mesmo após a devida intimação, compromete a análise aprofundada e por
consequência compromete uma possível declaração de aprovação.

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 023

Curitiba, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2018

Página 17

Ademais, a responsabilidade pela prestação de contas é do candidato, e, o mínimo que se espera de quem almeja ocupar um cargo eletivo,
representando a sociedade, é de que seja responsável no controle e, principalmente, transparente em suas ações.
Diante do exposto, considerando o constante nos autos, e, também, à Manifestação do Ministério Público Eleitoral, obedecidas às diretrizes
traçadas pela legislação Eleitoral pertinente, com fundamento na Lei nº 9.504/97, e na Resolução 23.463/2017 julgo DESAPROVADAS, as
contas prestadas por DIRCEU MOREIRA CARRIEL, candidato ao cargo de Vereador do Município de Curitiba, para que produza os seus
efeitos jurídicos e legais.
Determino a extração de cópias desta autuação e o respectivo encaminhamento ao Ministério Público Eleitoral, conforme solicitação do
parquet, às folhas 111.
Após as anotações pertinentes. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente observando-se as cautelas legais.
Curitiba, 10 de novembro de 2017.
DANIEL RIBEIRO SURDI DE AVELAR
Juiz Eleitoral da 3ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 100-34.2016.6.16.0003
ELEIÇÕES 2016
MUNICIÍPIO: CURITIBA/PR
CANDIDATA: AMANDA COELHO MARZALL
ADVOGADA: JOSIMERY MATOS PAIXÃO
OAB/PR 73495
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas referente à arrecadação e aplicação de recursos da campanha eleitoral da candidata a Vereadora AMANDA
COELHO MARZALL, no município de CURITIBA/PR, nas Eleições Municipais 2016.
As contas foram apresentadas tempestivamente (fls.09).
Publicado edital em 02/12/2016, não foram ofertadas impugnações.
Na análise técnica realizada com o auxílio de sistema informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, o cartório eleitoral
apresentou relatório prévio (fls. 82/85) diligenciando para que a candidata complementasse as informações.
Após devidamente intimada no DJE, a candidato não se manifestou (fls. 89).
Em seguida procedeu-se ao relatório conclusivo fls. 91/94, conforme dispõe a Resolução 23.463/2015, pelo que o chefe de cartório opinou pela
aprovação das contas com ressalvas.
Em seguida, intempestivamente, a candidata manifestou-se esclarecendo as diligências apontadas.
O Ministério Público Eleitoral, considerando o conjunto das informações prestadas pela candidata, entendendo que as irregularidades foram
sanadas, entendeu pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
O art. 51, da resolução TSE nº 23.463/2015, assegurar aos demais candidatos e partidos políticos o poder de fiscalização sobre o exame das
contas de qualquer candidato, inclusive mediante a apresentação de impugnações, todavia, nenhum elemento desabonador foi trazido aos
presentes autos.
Verificada a ausência de irregularidades e inconsistências graves na prestação das contas em questão, que pudessem comprometer sua
regularidade, em especial, considerando que a prestação apresentada respeitou o mandamento legal imposto para que as receitas e despesas
transitassem pela conta corrente do candidato (a), afasta-se por completo qualquer questionamento sobre desaprovação das contas eleitorais
da candidata Amanda Coelho Marzall.
Todavia, assiste razão ao Ministério Público Eleitoral e à unidade técnica, na medida em que, compulsados os autos, verificou-se que as
informações complementares, sanando as dúvidas apresentadas, deram-se fora do tríduo imposto aos candidatos para manifestarem, após
devidamente intimados.
Outrossim, pertinente o entendimento do ilustre parquet de que a mera ressalva na aprovação das contas eleitorais, não implica qualquer
óbice ou prejuízo legal aos candidatos.
Diante do exposto, considerando os termos dos Pareceres constantes nos autos, e, também, à Manifestação do Ministério Público Eleitoral,
obedecidas às diretrizes traçadas pela legislação Eleitoral pertinente, com fundamento no art. 30, I, da Lei nº 9.504/97 e art. 68, inc. I, da Res.
23.463/2015 do TSE, julgo APROVADAS, as contas prestadas por AMANDA COELHO MARZALL, ressalvando somente no sentido que os
esclarecimentos se deram após o tríduo para manifestação, após a devida intimação.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Em sequência, anotações pertinentes.
Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito, observando-se as cautelas legais.
Curitiba, 28 de novembro de 2017.
DANIEL RIBEIRO SURDI DE AVELAR
Juiz Eleitoral da 3ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 163-59. 2016.6.16.0003
ELEIÇÕES 2016
MUNICIÍPIO: CURITIBA/PR
CANDIDATO:HERCULANO ALVES BARBOSA FILHO
ADVOGADO: CLEVERSON OLIVEIRA PENKAL GEVERT
OAB/PR 44214
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas referente à arrecadação e aplicação de recursos da campanha eleitoral do candidato a Vereador
HERCULANO ALVES BARBOSA FILHO, no município de CURITIBA/PR, nas Eleições Municipais 2016.
As contas foram apresentadas TEMPESTIVAMENTE (fls. 09).
Publicado edital em 02/12/2016, não foram ofertadas impugnações.
Na análise técnica realizada com o auxílio de sistema informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, o cartório eleitoral
apresentou relatório conclusivo fls. 84/93, conforme dispõe a Resolução 23.463/2015, pelo que opinou pela desaprovação das contas.
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Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou também pela desaprovação das contas, fls. 96/99.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Insta salientar que, mesmo nas prestações de contas que não envolvam valores que possam vir a configurar abuso do poder econômico, a
obrigatoriedade da fiel prestação de contas, no tocante a sua regularidade, não deve ser afastada.
Inicialmente verifica-se que os serviços prestados pelo advogado e pelo contador responsável pela campanha não constam nas despesas de
campanha, ferindo o que dispõe a Resolução 23.463/2015 em seu artigo 29, parágrafo 1º.
Verificada a análise, confrontando o extrato de final da prestação de contas (fls. 09) com os extratos bancários (fls. 23 e 24) conclui-se pela
falta de declaração de gastos, além da ausência do trânsito dos valores gastos em campanha, pela conta bancária específica, ferindo
frontalmente a norma disposta no §3º do artigo 22, da Lei 9504/97.
O §3º do artigo 22 da Lei das Eleições assim dispõe: “O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham
de conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; ...”
A norma elencada acima não deixa margem para dúvidas e não abre exceção, ou seja, os gastos devem tramitar por conta corrente, sob pena
de fuga de qualquer controle.
Ademais, a responsabilidade pela prestação de contas é do candidato e, o mínimo que se espera de quem almeja ocupar um cargo eletivo é a
transparência de suas ações.
Diante do exposto, considerando os termos dos Pareceres constantes nos autos, e, também, à Manifestação do Ministério Público Eleitoral,
obedecidas às diretrizes traçadas pela legislação Eleitoral pertinente, com fundamento no art. 22, §3º, da Lei nº 9.504/97, julgo
DESAPROVADAS, as contas prestadas por HERCULANO ALVES BARBOSA FILHO, candidato ao cargo de Vereador do Município de
Curitiba, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.
Após as anotações pertinentes. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente observando-se as cautelas legais.
Curitiba, 29 de setembro de 2017.
DANIEL RIBEIRO SURDI DE AVELAR
Juiz Eleitoral da 3ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 59-67. 2016.6.16.0003
ELEIÇÕES 2016
MUNICIÍPIO: CURITIBA/PR
CANDIDATO: MARCOS JOSE FRANCO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL
OAB/PR 68526
SENTENÇA
Trata-se de Autos de Prestação de Contas do candidato MARCOS JOSÉ FRANCO protocolada intempestivamente. O edital de prestação de
contas final foi publicado no DJE e foi certificado a ausência de impugnação.
O exame pela unidade técnica, folhas 112-113, identificou irregularidades, o candidato foi intimado em 28 de setembro de 2017 e não se
manifestou. Após nova análise permaneceram irregularidades apontadas no parecer pela desaprovação de folhas 119-120, devidamente
intimado em 19 de outubro de 2017, o candidato se manteve silente.
O Ministério Público Eleitoral, opinou pela desaprovação das presentes contas de campanha. O prestador de contas não foi intimado do
parecer do Ministério Público.
Vieram os autos conclusos.
É o Relatório.
O parágrafo único do artigo 67 da resolução 23.463/2017 do TSE determina que o candidato seja intimado do parecer do Ministério Público
quando apresentar motivo que não tenha sido anteriormente identificado ou considerado pelo órgão técnico, neste caso o Ministério Público
não apresentou motivo diverso dos apresentados no parecer técnico, do qual o prestador foi intimado duas vezes e se manteve silente.
Conforme apontado no Extrato de Prestação de Contas Final, folhas 12, existem despesas com combustíveis no entanto não há
correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som, contrariando o disposto no artigo 48, I, g, da
Resolução do TSE
O candidato informa, em folhas 12, que houve sobra de campanha no valor de R$ 281,99, no entanto não apresenta os comprovantes de
transferência desses valores para o partido, contrariando o disposto no artigo 46 §1º a4º da Resolução 23.463/2015 do Tribunal Superior
Eleitoral.
Fica claro que o candidato infringiu o disposto nos dispositivos acima citados, e o desrespeito aos artigos 46 e 48 da resolução 23.463 são
irregularidades graves que ensejam a desaprovação de suas contas. Portanto, julgo DESAPROVADAS as contas prestadas pelo candidato
MARCOS JOSÉ FRANCO com fundamento no art. 68, inc. III, da Resolução/TSE nº 23463/2015.
Curitiba, 30 de novembro de 2017.
Daniel Ribeiro Surdi de Avelar
Juiz Eleitoral

8ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação 04/2018
PROCESSO Nº 159-76.2017.6.16.0200
CLASSE: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2016
CANDIDATO: MAURILIO PAULO GROLA
ADVOGADOS: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS – OAB/PR 66.181; ALESSANDRO JOSE MARLANGEON – OAB/PR 65885; MIGUELÂNGELO
DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS – OAB/PR 59589; DANIELY CRISTINA ALVES LOPES MARTINS – OAB/PR 81.599; ARISTON
CARLOS GHIDIN– OAB/PR 41956; JOÃO CARLOS VENÂNCIO– OAB/PR 42.263
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
NOME DA JUÍZA: ILDA ELOISA CORREA DE MORICZ
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Intimação na forma da lei do Sr. Maurilio Paulo Grola, por intermédio de seus procuradores, acerca do r. despacho proferido nos autos acima
mencionados, para recolhimento de R$1.000,00 (mil reais) ao Tesouro Nacional, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art.26 da Res.
TSE n. 23.463/2015, conforme segue:
“Verifica-se, à fl. 111, o trânsito em julgado do acórdão n. 53.629, em 01/12/2017, que negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a
sentença prolatada às fls. 68/69. Em sentença, consta a condenação de Maurilio Paulo Grola ao recolhimento de R$ 1.000,00 (mil reais) ao
Tesouro Nacional, nos termos do disposto no art. 26 da Res. TSE n. 23.463/2015. Diante do retorno dos autos à origem, reabro o prazo de 05
(cinco) dias ao candidato para comprovar o mencionado recolhimento, sob pena de encaminhamento das informações à representação
estadual da Advocacia-Geral da União para fins de cobrança. Decorrido o prazo sem manifestação, encaminhem-se os presentes autos à
Advocacia-Geral da União - AGU para as providências cabíveis. Intime-se”. São José dos Pinhais, 02 de fevereiro de 2018.
ILDA ELOISA CORREA DE MORICZ
JUÍZA ELEITORAL

14ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÃO
AUTOS DE REPRESENTAÇÃO N.º 45-16.2017.6.16.0014
REPRESENTANTE: SIGILOSO
REPRESENTADO: SIGILOSO
ADVOGADO: ALEXANDRE JORGE – OAB/PR n.º: 41.494
ADVOGADO: LUCIANO SAMARA – OAB/PR n.º: 20.430
INTIMAÇÃO, na forma da lei, das partes e seus advogados, do despacho proferido às fls. 63, pelo MM. Juiz Eleitoral nos autos acima
discriminados, conforme o item 347 do Provimento 03/2013 da CRE/PR, com o seguinte teor:
“Em decorrência da defesa apresentada pelo representado, tendo em vista que não há necessidade da ouvida de testemunhas, já que as
provas são essencialmente documentais, bem como por não haver necessidade de novas diligências, visto que liminarmente foi deferido e
posteriormente acostada a presente representação, a Declaração de Imposto de Renda do representado, DETERMINO, que as partes,
inclusive o Ministério Público Eleitoral, apresentem, querendo, alegações finais no prazo comum de 2(dois) dias, nos termos do artigo 22, X da
Lei Complementar 64/90.
Após voltem-me conclusos.
Sigiloso, 05 de fevereiro de 2018.
FÁBIO MARCONDES LEITE
Juiz Eleitoral”
AUTOS DE REPRESENTAÇÃO N.º 38-24.2017.6.16.0014
REPRESENTANTE: SIGILOSO
REPRESENTADO: SIGILOSO
ADVOGADO: LUCIOMAURO TEIXEIRA PINTO – OAB/PR n.º: 43.238
INTIMAÇÃO, na forma da lei, das partes e seus advogados, do despacho proferido às fls. 51, pelo MM. Juiz Eleitoral nos autos acima
discriminados, conforme o item 347 do Provimento 03/2013 da CRE/PR, com o seguinte teor:
“A questão preliminar levantada pela defesa não merecer prosperar, pois conforme preconiza a Resolução nº 23.463/2015 do Tribunal Superior
Eleitoral, a Secretaria da Receita Federal do Brasil fará cruzamento dos valores doados com rendimentos da pessoa física e, apurando indício
de excesso, comunicará o fato, até 30 de julho de 2017, ao Ministério Público Eleitoral, que poderá, até 31 de dezembro de 2017, apresentar
representação, no presente caso a ação foi proposta em 14/12/2017, antes portanto do encerramento do prazo. Em decorrência da defesa
apresentada pelo representado, tendo em vista que não há necessidade da ouvida de testemunhas, já que as provas são essencialmente
documentais, bem como por não haver necessidade de novas diligências, visto que liminarmente foi deferido e posteriormente acostada a
presente representação, a Declaração de Imposto de Renda do representado, DETERMINO, que as partes, inclusive o Ministério Público
Eleitoral, apresentem, querendo, alegações finais no prazo comum de 2(dois) dias, nos termos do artigo 22, X da Lei Complementar 64/90.
Após voltem-me conclusos.
Sigiloso, 05 de fevereiro de 2018.
FÁBIO MARCONDES LEITE
Juiz Eleitoral”
AUTOS DE REPRESENTAÇÃO N.º 36-54.2017.6.16.0014
REPRESENTANTE: SIGILOSO
REPRESENTADO: SIGILOSO
ADVOGADO: ALEXANDRE POSTIGLIONE BUHRER – OAB/PR n.º: 25.633
INTIMAÇÃO, na forma da lei, das partes e seus advogados, do despacho proferido às fls. 41, pelo MM. Juiz Eleitoral nos autos acima
discriminados, conforme o item 347 do Provimento 03/2013 da CRE/PR, com o seguinte teor:
“Em decorrência da defesa apresentada pelo representado, tendo em vista que não há necessidade da ouvida de testemunhas, já que as
provas são essencialmente documentais, bem como por não haver necessidade de novas diligências, visto que liminarmente foi deferido e
posteriormente acostada a presente representação, a Declaração de Imposto de Renda do representado, DETERMINO, que as partes,
inclusive o Ministério Público Eleitoral, apresentem, querendo, alegações finais no prazo comum de 2(dois) dias, nos termos do artigo 22, X da
Lei Complementar 64/90.
Após voltem-me conclusos.
Sigiloso, 05 de fevereiro de 2018.
FÁBIO MARCONDES LEITE
Juiz Eleitoral”
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AUTOS DE REPRESENTAÇÃO N.º 37-39.2017.6.16.0014
REPRESENTANTE: SIGILOSO
REPRESENTADO: SIGILOSO
ADVOGADO: SERGIO LUIZ BELLOTTO JUNIOR – OAB/PR n.º: 36.063
INTIMAÇÃO, na forma da lei, das partes e seus advogados, do despacho proferido às fls. 48, pelo MM. Juiz Eleitoral nos autos acima
discriminados, conforme o item 347 do Provimento 03/2013 da CRE/PR, com o seguinte teor:
“Em decorrência da defesa apresentada pelo representado, tendo em vista que não há necessidade da ouvida de testemunhas, já que as
provas são essencialmente documentais, bem como por não haver necessidade de novas diligências, visto que liminarmente foi deferido e
posteriormente acostada a presente representação, a Declaração de Imposto de Renda do representado, DETERMINO, que as partes,
inclusive o Ministério Público Eleitoral, apresentem, querendo, alegações finais no prazo comum de 2(dois) dias, nos termos do artigo 22, X da
Lei Complementar 64/90.
Após voltem-me conclusos.
Sigiloso, 05 de fevereiro de 2018.
FÁBIO MARCONDES LEITE
Juiz Eleitoral”
AUTOS DE REPRESENTAÇÃO N.º 41-76.2017.6.16.0014
REPRESENTANTE: SIGILOSO
REPRESENTADO: SIGILOSO
ADVOGADO: SERGIO LUIZ BELLOTTO JUNIOR – OAB/PR n.º: 36.063
INTIMAÇÃO, na forma da lei, das partes e seus advogados, do despacho proferido às fls. 45, pelo MM. Juiz Eleitoral nos autos acima
discriminados, conforme o item 347 do Provimento 03/2013 da CRE/PR, com o seguinte teor:
“Em decorrência da defesa apresentada pelo representado, tendo em vista que não há necessidade da ouvida de testemunhas, já que as
provas são essencialmente documentais, bem como por não haver necessidade de novas diligências, visto que liminarmente foi deferido e
posteriormente acostada a presente representação, a Declaração de Imposto de Renda do representado, DETERMINO, que as partes,
inclusive o Ministério Público Eleitoral, apresentem, querendo, alegações finais no prazo comum de 2(dois) dias, nos termos do artigo 22, X da
Lei Complementar 64/90.
Após voltem-me conclusos.
Sigiloso, 05 de fevereiro de 2018.
FÁBIO MARCONDES LEITE
Juiz Eleitoral”
AUTOS DE REPRESENTAÇÃO N.º 42-61.2017.6.16.0014
REPRESENTANTE: SIGILOSO
REPRESENTADO: SIGILOSO
ADVOGADO: RAFAEL JUSTUS BUHRER – OAB/PR n.º: 35.621
ADVOGADO: CAROLINE IVANKY MARTINS – OAB/PR n.º: 35.606
ADVOGADO: LUCIANO SCHLUMBERGER – OAB/PR n.º: 43.252
INTIMAÇÃO, na forma da lei, das partes e seus advogados, do despacho proferido às fls. 90, pelo MM. Juiz Eleitoral nos autos acima
discriminados, conforme o item 347 do Provimento 03/2013 da CRE/PR, com o seguinte teor:
“Em decorrência da defesa apresentada pelo representado, tendo em vista que não há necessidade da ouvida de testemunhas, já que as
provas são essencialmente documentais, bem como por não haver necessidade de novas diligências, visto que liminarmente foi deferido e
posteriormente acostada a presente representação, a Declaração de Imposto de Renda do representado, DETERMINO, que as partes,
inclusive o Ministério Público Eleitoral, apresentem, querendo, alegações finais no prazo comum de 2(dois) dias, nos termos do artigo 22, X da
Lei Complementar 64/90.
Após voltem-me conclusos.
Sigiloso, 05 de fevereiro de 2018.
FÁBIO MARCONDES LEITE
Juiz Eleitoral”
AUTOS DE REPRESENTAÇÃO N.º 39-09.2017.6.16.0014
REPRESENTANTE: SIGILOSO
REPRESENTADO: SIGILOSO
ADVOGADO: BRUNO PEROZIN GAROFANI - OAB/PR n.º: 33.073
ADVOGADO: FABRICIO FONTANA - OAB/PR n.º: 33.955
ADVOGADA: THIELE MILENA KUBASKI - OAB/PR n.º: 74.904
INTIMAÇÃO, na forma da lei, das partes e seus advogados, do despacho proferido às fls. 53, pelo MM. Juiz Eleitoral nos autos acima
discriminados, conforme o item 347 do Provimento 03/2013 da CRE/PR, com o seguinte teor:
“A questão preliminar levantada pela defesa não merecer prosperar, pois conforme preconiza a Resolução nº 23.463/2015 do Tribunal Superior
Eleitoral, a Secretaria da Receita Federal do Brasil fará cruzamento dos valores doados com rendimentos da pessoa física e, apurando indício
de excesso, comunicará o fato, até 30 de julho de 2017, ao Ministério Público Eleitoral, que poderá, até 31 de dezembro de 2017, apresentar
representação, no presente caso a ação foi proposta em 18/12/2017, antes portanto do encerramento do prazo. Em decorrência da defesa
apresentada pelo representado, tendo em vista que não há necessidade da ouvida de testemunhas, já que as provas são essencialmente
documentais, bem como por não haver necessidade de novas diligências, visto que liminarmente foi deferido e posteriormente acostada a
presente representação, a Declaração de Imposto de Renda do representado, DETERMINO, que as partes, inclusive o Ministério Público
Eleitoral, apresentem, querendo, alegações finais no prazo comum de 2(dois) dias, nos termos do artigo 22, X da Lei Complementar 64/90.
Após voltem-me conclusos.
Sigiloso, 05 de fevereiro de 2018.
FÁBIO MARCONDES LEITE
Juiz Eleitoral”
AUTOS DE REPRESENTAÇÃO N.º 35-69.2017.6.16.0014
REPRESENTANTE: SIGILOSO
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REPRESENTADO: SIGILOSO
ADVOGADO: JOSÉ AFONSO ALMEIDA TEIXEIRA – OAB/PR n.º: 48.441
INTIMAÇÃO, na forma da lei, das partes e seus advogados, do despacho proferido às fls. 37, pelo MM. Juiz Eleitoral nos autos acima
discriminados, conforme o item 347 do Provimento 03/2013 da CRE/PR, com o seguinte teor:
“Em decorrência da defesa apresentada pelo representado, tendo em vista que não há necessidade da ouvida de testemunhas, já que as
provas são essencialmente documentais, bem como por não haver necessidade de novas diligências, visto que liminarmente foi deferido e
posteriormente acostada a presente representação, a Declaração de Imposto de Renda do representado, DETERMINO, que as partes,
inclusive o Ministério Público Eleitoral, apresentem, querendo, alegações finais no prazo comum de 2(dois) dias, nos termos do artigo 22, X da
Lei Complementar 64/90.
Após voltem-me conclusos.
Sigiloso, 06 de fevereiro de 2018.
FÁBIO MARCONDES LEITE
Juiz Eleitoral”

32ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

AUTOS Nº 92-33.2017.6.16.0032
SENTENÇA
Trata-se de Revisão Eleitoral realizada no município de Coronel Domingos Soares, no período de 02 de agosto de 2017 a 15 de dezembro de
2017 e disciplinada pelas Resoluções TSE nº 21.538/03, 23.335/11 e 23.440/15, Resolução TRE/PR nº 692/2014, alterada pela Resolução
TRE/PR nº 702/2015, Resolução TRE/PR nº 778/2017 e Provimento nº 01/2016 - CRE/PR e Provimentos nº 16/2016 e 02/2017 - CGE.
O atendimento dos eleitores ocorreu na Central de Atendimento ao Eleitor, no Fórum Eleitoral de Palmas, no período de 02 de agosto de 2017
a 15 de dezembro de 2017, no horário de 08:30 às 19:00, estendendo-se o atendimento nos feriados e finais de semanas autorizados pelo
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
O Edital de Convocação dos Eleitores nº 039/2017, afixado no cartório eleitoral em 08/11/2017 e amplamente divulgado pelos meios de
comunicação da cidade, tornou pública à população local a realização da Revisão Eleitoral Biométrica, bem como as normas que a
regulamentam.
O Ministério Público Eleitoral peticionou à fls. 20, manifestando-se pela prolação da sentença, nos termos do art. 8º, da Resolução n. 692/2014,
com as cautelas previstas no art. 74. Da Resolução-TSE n. 21.538/2003.
É o breve relatório. Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que o presente processo de revisão do eleitorado, não obstante sua autuação tardia, obedeceu às
formalidades legais e está adequadamente instruído, devidamente noticiado em todas as mídias nesta circunscrição eleitoral, o que se deu, por
equivoco sanável deste cartório, através de autos análogos referente ao procedimento de revisão biométrica extraordinária do município de
Palmas (46-44.2017.6.16.0032).
Não há notícia de incidentes ou ilícitos relativos às operações RAE (Requerimento de Alistamento Eleitoral) praticadas no transcorrer do
recadastramento biométrico em comento.
Concluído o atendimento ao eleitorado, faz-se necessária a adoção das providências inerentes ao encerramento do processo revisional, a
exemplo do cancelamento das inscrições pertencentes aos eleitores que não compareceram para o necessário recadastramento, conforme o
disposto no art. 3º da Resolução 23.440 do TSE, in verbis:
Art. 3º Em cada circunscrição eleitoral submetida ao procedimento de que cuida o § 3º do art. 1º desta norma, ultrapassado o prazo
estabelecido para o comparecimento do eleitorado, serão canceladas, mediante comando do código de ASE 469, as inscrições
correspondentes aos títulos que não forem apresentados à revisão.
Ao final do processo, constatou-se a ausência de eleitores, cujos títulos serão objeto de cancelamento, os quais constam listados na relação de
fls. 12/18, bem como em mídia eletrônica juntada aos autos (fl. 10).
Ressalta-se que não serão canceladas as inscrições dos eleitores elencados no art. 3º, parágrafo único, incisos I, II, III e IV da Resolução
23.440 do TSE.
No mais, os eleitores que terão seus títulos cancelados contarão com prazo razoável para a regularização das inscrições até o fechamento do
cadastro eleitoral para próximo pleito (2018).
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Diante do exposto, DETERMINO O CANCELAMENTO DAS INSCRIÇÕES ELEITORAIS QUE NÃO FORAM APRESENTADAS À REVISÃO E
RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO no Município de CORONEL DOMINGOS SOARES/PR, pertencentes a esta 32ª Zona Eleitoral,
observadas as exceções indicadas na fundamentação supra.
Afixe-se edital de publicação desta sentença, que deverá conter em anexo a relação de inscrições não submetidas à revisão, para este Juízo.
Decorrido o prazo recursal e não havendo interposição de recurso, emita-se relatório da revisão, conforme Anexo II da Resolução - TRE-PR nº
702/2015.
O cancelamento das inscrições deverá ser efetivado no sistema após a homologação da revisão pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
(art. 73, parágrafo único, da Resolução nº 21.538 do TSE).
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Palmas, 06 fevereiro de 2018

TATIANE BUENO GOMES
Juíza da 32ª Zona Eleitoral

AUTOS Nº 46-44.2017.6.16.0032
SENTENÇA
Trata-se de Revisão Eleitoral realizada no município de Palmas, no período de 02 de agosto de 2017 a 15 de dezembro de 2017 e disciplinada
pelas Resoluções TSE nº 21.538/03, 23.335/11 e 23.440/15, Resolução TRE/PR nº 692/2014, alterada pela Resolução TRE/PR nº 702/2015,
Resolução TRE/PR nº 778/2017 e Provimento nº 01/2016 - CRE/PR e Provimentos nº 16/2016 e 02/2017 - CGE.
O atendimento dos eleitores ocorreu na Central de Atendimento ao Eleitor, no Fórum Eleitoral de Palmas, no período de 02 de agosto de 2017
a 15 de dezembro de 2017, no horário de 08:30 às 19:00, estendendo-se o atendimento nos feriados e finais de semanas autorizados pelo
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
O Edital de Convocação dos Eleitores nº 027/2017, afixado no cartório eleitoral em 08/07/2017 e amplamente divulgado pelos meios de
comunicação da cidade, tornou pública à população local a realização da Revisão Eleitoral Biométrica, bem como as normas que a
regulamentam.
O Ministério Público Eleitoral peticionou à fls. 57, manifestando-se pela prolação da sentença, nos termos do art. 8º, da Resolução n. 692/2014,
com as cautelas previstas no art. 74. Da Resolução-TSE n. 21.538/2003.
É o breve relatório. Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que o presente processo de revisão do eleitorado obedeceu às formalidades legais e está adequadamente
instruído.
Não há notícia de incidentes ou ilícitos relativos às operações RAE (Requerimento de Alistamento Eleitoral) praticadas no transcorrer do
recadastramento biométrico em comento.
Concluído o atendimento ao eleitorado, faz-se necessária a adoção das providências inerentes ao encerramento do processo revisional, a
exemplo do cancelamento das inscrições pertencentes aos eleitores que não compareceram para o necessário recadastramento, conforme o
disposto no art. 3º da Resolução 23.440 do TSE, in verbis:
Art. 3º Em cada circunscrição eleitoral submetida ao procedimento de que cuida o § 3º do art. 1º desta norma, ultrapassado o prazo
estabelecido para o comparecimento do eleitorado, serão canceladas, mediante comando do código de ASE 469, as inscrições
correspondentes aos títulos que não forem apresentados à revisão.
Ao final do processo, constatou-se a ausência de eleitores, cujos títulos serão objeto de cancelamento, os quais constam listados na relação de
fls. 13/55-v, bem como em mídia eletrônica juntada aos autos (fl. 11).
Ressalta-se que não serão canceladas as inscrições dos eleitores elencados no art. 3º, parágrafo único, incisos I, II, III e IV da Resolução
23.440 do TSE.
No mais, os eleitores que terão seus títulos cancelados contarão com prazo razoável para a regularização das inscrições até o fechamento do
cadastro eleitoral para próximo pleito (2018).
Diante do exposto, DETERMINO O CANCELAMENTO DAS INSCRIÇÕES ELEITORAIS QUE NÃO FORAM APRESENTADAS À REVISÃO E
RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO no Município de PALMAS/PR, pertencentes a esta 32ª Zona Eleitoral, observadas as exceções
indicadas na fundamentação supra.
Afixe-se edital de publicação desta sentença, que deverá conter em anexo a relação de inscrições não submetidas à revisão, para este Juízo.
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Decorrido o prazo recursal e não havendo interposição de recurso, emita-se relatório da revisão, conforme Anexo II da Resolução - TRE-PR nº
702/2015.
O cancelamento das inscrições deverá ser efetivado no sistema após a homologação da revisão pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
(art. 73, parágrafo único, da Resolução nº 21.538 do TSE).
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Palmas, 06 fevereiro de 2018
TATIANE BUENO GOMES
Juíza da 32ª Zona Eleitoral

37ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PARTIDOS POLÍTICOS
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 66-20.2017.6.16.0037
PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO- PTB
MUNICÍPIO: MALLET/PR
Ante o exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, e DETERMINO a
suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário ao Diretório Municipal do partido em questão pelo período em que perdurar a
inadimplência, a iniciar a partir do trânsito em julgado desta decisão ou do cumprimento de eventual suspensão já aplicada pela Justiça
Eleitoral, com fulcro no art. 37-A da Lei nº 9.096/95 e arts. 46, IV, “a”, e 48, ambos da Resolução nº 23.464/2015 do TSE.
Sem custas ou honorários advocatícios.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Oficie-se aos Diretórios Regional e Nacional do partido em questão, a fim de que sejam cientificados da determinação para
que não distribuam quotas do Fundo Partidário ao respectivo Diretório Municipal, pelo prazo fixado nesta sentença (art. 60, I, “a”, da Resolução
nº 23.464/2015 do TSE).
Ciência ao Ministério Público.
Cumpram-se as demais disposições exigidas pela Cooregedoria Regional Eleitoral do Paraná.
Oportunamente, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Mallet - PR, quinta-feira, 01 de fevereiro de 2018
ÍTALO MÁRIO BAZZO JÚNIOR
Juiz Eleitoral
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 25-53.2017.6.16.0037
PARTIDO: PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
MUNICÍPIO: MALLET/PR
Ante o exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do Partido da República – PR, e DETERMINO a suspensão do
repasse de novas quotas do Fundo Partidário ao Diretório Municipal do partido em questão pelo período em que perdurar a inadimplência, a
iniciar a partir do trânsito em julgado desta decisão ou do cumprimento de eventual suspensão já aplicada pela Justiça Eleitoral, com fulcro no
art. 37-A da Lei nº 9.096/95 e arts. 46, IV, “a”, e 48, ambos da Resolução nº 23.464/2015 do TSE.
Sem custas ou honorários advocatícios.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Oficie-se aos Diretórios Regional e Nacional do partido em questão, a fim de que sejam cientificados da determinação para que não distribuam
quotas do Fundo Partidário ao respectivo Diretório Municipal, pelo prazo fixado nesta sentença (art. 60, I, “a”, da Resolução nº 23.464/2015 do
TSE).
Ciência ao Ministério Público.
Cumpram-se as demais disposições exigidas pela Cooregedoria Regional Eleitoral do Paraná.
Oportunamente, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Mallet - PR, quinta-feira, 01 de fevereiro de 2018
ÍTALO MÁRIO BAZZO JÚNIOR
Juiz Eleitoral
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 24-68.2017.6.16.0037
PARTIDO: PARTIDO SOLIDARIEDADE- SD
MUNICÍPIO: MALLET/PR
Ante o exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do Partido Solidariedade - SD, e DETERMINO a suspensão do
repasse de novas quotas do Fundo Partidário ao Diretório Municipal do partido em questão pelo período em que perdurar a inadimplência, a
iniciar a partir do trânsito em julgado desta decisão ou do cumprimento de eventual suspensão já aplicada pela Justiça Eleitoral, com fulcro no
art. 37-A da Lei nº 9.096/95 e arts. 46, IV, “a”, e 48, ambos da Resolução nº 23.464/2015 do TSE.
Sem custas ou honorários advocatícios.
DISPOSIÇÕES FINAIS
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Oficie-se aos Diretórios Regional e Nacional do partido em questão, a fim de que sejam cientificados da determinação para que não distribuam
quotas do Fundo Partidário ao respectivo Diretório Municipal, pelo prazo fixado nesta sentença (art. 60, I, “a”, da Resolução nº 23.464/2015 do
TSE).
Ciência ao Ministério Público.
Cumpram-se as demais disposições exigidas pela Cooregedoria Regional Eleitoral do Paraná.
Oportunamente, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Mallet - PR, quinta-feira, 01 de fevereiro de 2018
ÍTALO MÁRIO BAZZO JÚNIOR
Juiz Eleitoral
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 6-47.2017.6.16.0037
PARTIDO: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA -PMB
MUNICÍPIO: MALLET/PR
Ante o exposto, JULGO APROVADAS as contas do Diretório Municipal do Partido da Mulher Brasileira - PMB (Mallet).
Sem custas ou honorários advocatícios.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Cumpra-se o determinado no art. 60 da Resolução nº 23.464/2015 do TSE.
Ciência ao Ministério Público.
Cumpram-se as demais disposições exigidas pela Cooregedoria Regional Eleitoral do Paraná.
Oportunamente, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Mallet - PR, quinta-feira, 01 de fevereiro de 2018
ÍTALO MÁRIO BAZZO JÚNIOR
Juiz Eleitoral
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 23-83.2017.6.16.0037
PARTIDO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-PMDB
MUNICÍPIO: MALLET/PR
Ante o exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, e
DETERMINO a suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário ao Diretório Municipal do partido em questão pelo período em que
perdurar a inadimplência, a iniciar a partir do trânsito em julgado desta decisão ou do cumprimento de eventual suspensão já aplicada pela
Justiça Eleitoral, com fulcro no art. 37-A da Lei nº 9.096/95 e arts. 46, IV, “a”, e 48, ambos da Resolução nº 23.464/2015 do TSE.
Sem custas ou honorários advocatícios.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Oficie-se aos Diretórios Regional e Nacional do partido em questão, a fim de que sejam cientificados da determinação para que não distribuam
quotas do Fundo Partidário ao respectivo Diretório Municipal, pelo prazo fixado nesta sentença (art. 60, I, “a”, da Resolução nº 23.464/2015 do
TSE).
Ciência ao Ministério Público.
Cumpram-se as demais disposições exigidas pela Cooregedoria Regional Eleitoral do Paraná.
Oportunamente, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Mallet - PR, quinta-feira, 01 de fevereiro de 2018.
ÍTALO MÁRIO BAZZO JÚNIOR
Juiz Eleitoral
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 67-05.2017.6.16.0037
PARTIDO: PARTIDO PROGRESSISTA -PP
MUNICÍPIO: MALLET/PR
Ante o exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do Partido Progressista - PP, e DETERMINO a suspensão do
repasse de novas quotas do Fundo Partidário ao Diretório Municipal do partido em questão pelo período em que perdurar a inadimplência, a
iniciar a partir do trânsito em julgado desta decisão ou do cumprimento de eventual suspensão já aplicada pela Justiça Eleitoral, com fulcro no
art. 37-A da Lei nº 9.096/95 e arts. 46, IV, “a”, e 48, ambos da Resolução nº 23.464/2015 do TSE.
Sem custas ou honorários advocatícios.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Oficie-se aos Diretórios Regional e Nacional do partido em questão, a fim de que sejam cientificados da determinação para que não distribuam
quotas do Fundo Partidário ao respectivo Diretório Municipal, pelo prazo fixado nesta sentença (art. 60, I, “a”, da Resolução nº 23.464/2015 do
TSE).
Ciência ao Ministério Público.
Cumpram-se as demais disposições exigidas pela Cooregedoria Regional Eleitoral do Paraná.
Oportunamente, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Mallet - PR, quinta-feira, 01 de fevereiro de 2018
ÍTALO MÁRIO BAZZO JÚNIOR
Juiz Eleitoral
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 22-98.2017.6.16.0037
PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
MUNICÍPIO: MALLET/PR
Ante o exposto, JULGO APROVADAS as contas do Diretório Municipal do Partido Republicano da Ordem Social - PROS (Mallet).
Sem custas ou honorários advocatícios.
DISPOSIÇÕES FINAIS
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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Cumpra-se o determinado no art. 60 da Resolução nº 23.464/2015 do TSE.
Ciência ao Ministério Público.
Cumpram-se as demais disposições exigidas pela Cooregedoria Regional Eleitoral do Paraná.
Oportunamente, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Mallet - PR, quinta-feira, 01 de fevereiro de 2018
ÍTALO MÁRIO BAZZO JÚNIOR
Juiz Eleitoral

39ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÃO
REPRESENTAÇÃO N.º 233-65.2016.6.0039
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: ALEIXO LOPATA
ADVOGADO: DAVI ALESSANDRO DONHA ARTERO (OAB/PR N.º 29.329)
VISTOS.
Diante da inércia do representado em apresentar o documento médico referente à testemunha VARCÍLIO REBINSKI, determino que a defesa
apresente justificativa ou o documento faltante, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de preclusão da oitiva da testemunha requerida.
Efetue o Cartório as comunicações necessárias.
Cumpra-se.
Reserva/PR, 30 de Janeiro de 2018

DAWBER GONTIJO SANTOS
Juiz Eleitoral

41ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação 2018_002
CARTAS: 10-16.2017.6.16.0189 (AÇÃO PENAL 10-89.2016.6.16.0176)
MUNICÍPIO: LONDRINA
DEPRECANTE: JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL/PR
DEPRECADO: JUÍZO DA 041ª ZONA ELEITORAL/PR
ADVOGADO: LUIZ GUILHERME PINA – OAB/PR 76336
JUIZ: ELIAS DUARTE REZENDE
De ordem do MM. Juiz Eleitoral, Dr. Elias Duarte Rezende, fica o digno procurador acima nominado INTIMADO da r. decisão de fls. 52,
conforme segue:
1 - R. H.
2 - Determino o cancelamento do registro do sobrestamento destes autos.
3 - Intime-se o réu Marcelo Molina, na pessoa de seu procurador, para que se manifeste quanto ao contido na certidão de fls. 51, no prazo de
05 (cinco) dias.
4 - Após, vista ao Ministério Público Eleitoral.
5 - Diligências necessárias.
Londrina, 6 de fevereiro de 2018.
INQUÉRITO Nº 13-68.2017.6.16.0189 (REGISTRO 0455/2017)
MUNICÍPIO: LONDRINA
INDICIADO(S): A APURAR
JUIZ: ELIAS DUARTE REZENDE
Publicação da r. decisão de fls. 57, conforme segue:
Acolho a manifestação do Ministério Público (fls. 52/56), relativamente a este Inquérito Policial, determinando o seu arquivamento.
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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Feitas as necessárias anotações e comunicações, arquivem-se, observadas as cautelas de lei.
Diligências Necessárias.
Londrina, 6 de fevereiro de 2018.

56ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

PUBLICAÇÃO
AUTOS Nº 1-65.2017.6.16.0056
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO
IMPUGNANTE: “SIGILOSO”
ADVOGADO: ALCIDES SOARES DE OLIVEIRA NETO – OAB/PR 13.320
IMPUGNADO: “SIGILOSO”
ADVOGADO: MARINO TRAIN NETO – OAB/PR 58.143
ADVOGADO: LAERTY MORELIN BERNARDINO – OAB/PR 57.890
Sentença
“(...) Pelo exposto, conheço dos embargos, por serem tempestivos, mas DEIXO DE ACOLHÊ-LOS, por não haver na decisão embargada
nenhum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Carlópolis, 02 de fevereiro
de 2018. Andrea Russar Rachel/Juíza Eleitoral”.

80ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

DESPACHO
AUTOS N. 27-88.2017.6.16.0080 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: IBIPORÃ
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
ADVOGADO(S): RÔMULO AUGUSTO FERNANDES MARTINS – OAB/PR 35094
JUIZ ELEITORAL: JOÃO HENRIQUE COELHO ORTOLANO
INTIMAÇÃO
INTIMO o ADVOGADO do requerente, Dr. RÔMULO AUGUSTO FERNANDES MARTINS, quanto ao despacho exarado às fls. 57 dos autos
supracitados, cujo teor transcrevo abaixo:
“I – Ante o contido no requerimento retro, DEFIRO a dilação de prazo por mais 10 (dez) dias para atendimento da diligência.
II – Diligências Necessárias.
Ibiporã, 02 de fevereiro de 2018.
João Henrique Coelho Ortolano
Juiz Eleitoral

99ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação de Publicação n.º 04/2018
TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 01/2018
TERMO DE COOPERAÇÃO n.º 01/2018 QUE CELEBRAM ENTRE SI O JUÍZO ELEITORAL DA 099ª ZONA ELEITORAL DE
CONGONHINHAS e o MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS/PR.
O MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, SR. LUCIANO MERHY, CPF/MF n.º 798.133.649-04 e,
de outro lado, o JUÍZO ELEITORAL DA 099ª ZONA, EM CONGONHINHAS, neste ato representado pelo Juiz Eleitoral, DR. LEONARDO
ALEKSANDER FERRAZ SFÓRZA, CPF/MF n.º 223.892.878-24, resolvem formalizar o presente Termo de Cooperação, mediante as seguintes
cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
–O presente instrumento tem por objeto estabelecer parceria entre os celebrantes, visando promover o uso dos veículos de titularidade do
Município de Congonhinhas e os que estão a seu serviço, destinados ao transporte público gratuito municipal e intermunicipal de pessoas,
inclusive aqueles destinados ao transporte escolar, com o fim de auxiliar na divulgação da revisão do eleitorado e convocação dos eleitores,
como forma de viabilizar a execução do “PROGRAMA EXPANSÃO BIOMETRIA 2016 -2020”, da Justiça Eleitoral, com a revisão do eleitorado
do Município, mediante a coleta de dados biométricos e, de forma reflexa, auxiliar na definição do número de habitantes do Município, em
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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comparação aos dados obtidos pelo IBGE–Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para fins de se fixar o coeficiente individual de
participação ao Fundo de Participação do Município.
CLÁUSULA SEGUNDA: DAS ATRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO
2.1 – Promover o transporte de eleitores, se necessário, para fins de realização do recadastramento biométrico;
2.2 – Auxiliar na divulgação da revisão do eleitorado e convocação dos eleitores, através de veículos de som.
CLÁUSULA TERCEIRA: DO USO DOS VEÍCULOS
3.1 – Os veículos de propriedade e que estão à disposição do Município de Congonhinhas, destinados ao transporte público gratuito municipal
e intermunicipal de pessoas, podem ser utilizados para o transporte dos eleitores de Congonhinhas, desde que não sejam afetados os demais
serviços públicos.
3.2 – Com relação aos veículos destinados ao transporte escolar, o uso, em hipótese nenhuma, poderá prejudicar a movimentação dos
estudantes, devendo ser usados nos respectivos contra turnos, períodos de férias ou recesso escolares.
3.3 – As despesas para o respectivo transporte de eleitores correrão por conta do Município de Congonhinhas sendo que, quanto aos veículos
destinados ao transporte escolar, não poderão ser utilizadas as verbas de uso exclusivo em educação.
3.4 – Os veículos e o transporte de eleitores devem observar as normas de trânsito e segurança aplicáveis à espécie.
3.5 - O transporte de eleitores é gratuito, sendo vedada qualquer cobrança ou transporte para outra finalidade, enquanto estiverem no
desempenho do objeto do presente termo de cooperação.
3.6 – Sempre que possível, os veículos devem estar sinalizados ostensivamente que estão a serviço da Justiça Eleitoral em razão do
“PROGRAMA EXPANSÃO BIOMETRIA 2016 -2020”.
CLÁUSULA QUARTA: DAS ATRIBUIÇÕES DO JUÍZO ELEITORAL
4.1 – Promover todos os atos necessários à execução da Revisão do Eleitorado com a coleta dos dados biométricos, em atenção à Resolução
TSE n.º 23.440/2015 e Resoluções TRE-PR n.º 692/2014 e n.º 791/2017.
CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA
5.1 - O presente instrumento vigorará a partir da data de sua assinatura até o dia 23 de março de 2018, ou na hipótese de atraso no
recadastramento, até a data que prevista para o término do mutirão para o recadastramento biométrico.
CLÁUSULA SEXTA: DA RESCISÃO
6.1 – O presente Termo, sem prejuízo de ser alterado por consentimento das partes envolvidas, poderá ser rescindido:
a) mediante prévio e mútuo acordo entre os cooperados, a qualquer tempo;
b) por qualquer dos cooperados, independente de aviso ou notificação, se ocorrer inadimplemento de qualquer uma das cláusulas,
responsabilizando-se quem lhe der causa, na forma da legislação pertinente.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA PUBLICAÇÃO
7.1 –O presente Termo será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, pelo Juízo Eleitoral da 099ª
Zona Eleitoral.
E, por estarem assim justos e acordados, os celebrantes assinam o presente instrumento, em 2 (duas) vias, de igual teor e forma.
Congonhinhas/PR, 31 de janeiro de 2018.
LEONARDO ALEKSANDER FERRAZ SFÓRZA
Juiz da 099ª Zona Eleitoral
LUCIANO MERHY
Município de Congonhinhas
Prefeito Municipal
TERMO DE COOPERAÇÃO n.º 02/2018
TERMO DE COOPERAÇÃO n.º 02/2018 QUE CELEBRAM ENTRE SI O JUÍZO ELEITORAL DA 099ª ZONA ELEITORAL DE
CONGONHINHAS e o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PARAÍSO/PR.
O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PARAÍSO, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, SR. WANDERLEY MARTINS FERREIRA,
CPF/MF n.º 324.088.749-34 e, de outro lado, o JUÍZO ELEITORAL DA 099ª ZONA, EM CONGONHINHAS, neste ato representado pelo Juiz
Eleitoral, DR. LEONARDO ALEKSANDER FERRAZ SFÓRZA, CPF/MF n.º 223.892.878-24, resolvem formalizar o presente Termo de
Cooperação, mediante as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
– O presente instrumento tem por objeto estabelecer parceria entre os celebrantes, visando promover o uso dos veículos de titularidade do
Município de Santo Antonio do Paraíso e os que estão a seu serviço, destinados ao transporte público gratuito municipal e intermunicipal de
pessoas, inclusive aqueles destinados ao transporte escolar, com o fim de auxiliar na divulgação da revisão do eleitorado e convocação dos
eleitores, como forma de viabilizar a execução do “PROGRAMA EXPANSÃO BIOMETRIA 2016 -2020”, da Justiça Eleitoral, com a revisão do
eleitorado do Município, mediante a coleta de dados biométricos e, de forma reflexa, auxiliar na definição do número de habitantes do
Município, em comparação aos dados obtidos pelo IBGE–Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para fins de se fixar o coeficiente
individual de participação ao Fundo de Participação do Município.
CLÁUSULA SEGUNDA: DAS ATRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO
2.1 – Promover o transporte de eleitores, se necessário, para fins de realização do recadastramento biométrico;
2.2 – Auxiliar na divulgação da revisão do eleitorado e convocação dos eleitores, através de veículos de som.
CLÁUSULA TERCEIRA: DO USO DOS VEÍCULOS
3.1 – Os veículos de propriedade e que estão à disposição do Município de Santo Antonio do Paraíso, destinados ao transporte público gratuito
municipal e intermunicipal de pessoas, podem ser utilizados para o transporte dos eleitores de Santo Antonio do Paraíso, desde que não sejam
afetados os demais serviços públicos.
3.2 – Com relação aos veículos destinados ao transporte escolar, o uso, em hipótese nenhuma, poderá prejudicar a movimentação dos
estudantes, devendo ser usados nos respectivos contra turnos, períodos de férias ou recesso escolares.
3.3 – As despesas para o respectivo transporte de eleitores correrão por conta do Município de Santo Antonio do Paraíso sendo que, quanto
aos veículos destinados ao transporte escolar, não poderão ser utilizadas as verbas de uso exclusivo em educação.
3.4 – Os veículos e o transporte de eleitores devem observar as normas de trânsito e segurança aplicáveis à espécie.
3.5 - O transporte de eleitores é gratuito, sendo vedada qualquer cobrança ou transporte para outra finalidade, enquanto estiverem no
desempenho do objeto do presente termo de cooperação.
3.6 – Sempre que possível, os veículos devem estar sinalizados ostensivamente que estão a serviço da Justiça Eleitoral em razão do
“PROGRAMA EXPANSÃO BIOMETRIA 2016 -2020”.
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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CLÁUSULA QUARTA: DAS ATRIBUIÇÕES DO JUÍZO ELEITORAL
4.1 – Promover todos os atos necessários à execução da Revisão do Eleitorado com a coleta dos dados biométricos, em atenção à Resolução
TSE n.º 23.440/2015 e Resoluções TRE-PR n.º 692/2014 e n.º 791/2017.
CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA
5.1 - O presente instrumento vigorará a partir da data de sua assinatura até o dia 23 de março de 2018, ou na hipótese de atraso no
recadastramento, até a data que prevista para o término do mutirão para o recadastramento biométrico.
CLÁUSULA SEXTA: DA RESCISÃO
6.1 – O presente Termo, sem prejuízo de ser alterado por consentimento das partes envolvidas, poderá ser rescindido:
a) mediante prévio e mútuo acordo entre os cooperados, a qualquer tempo;
b) por qualquer dos cooperados, independente de aviso ou notificação, se ocorrer inadimplemento de qualquer uma das cláusulas,
responsabilizando-se quem lhe der causa, na forma da legislação pertinente.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA PUBLICAÇÃO
7.1 –O presente Termo será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, pelo Juízo Eleitoral da 099ª
Zona Eleitoral.
E, por estarem assim justos e acordados, os celebrantes assinam o presente instrumento, em 2 (duas) vias, de igual teor e forma.
Congonhinhas/PR, 31 de janeiro de 2018.
LEONARDO ALEKSANDER FERRAZ SFÓRZA
Juiz da 099ª Zona Eleitoral
WANDERLEY MARTINS FERREIRA
Município de Santo Antonio do Paraíso
Prefeito Municipal

111ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Publicação/Intimação
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
SEGREDO DE JUSTIÇA
Representação Nº 211-48.2017.6.16.0111
Procedência: Telêmaco Borba
Representante: Sigiloso
Representado: Sigiloso
Advogado: PATRÍCIA MARCHI CRUZ- OAB/PR 60.386
(...)
Diante do acima exposto, resolvo o mérito da lide, nos termos do art.487, inc. I, do Código de Processo Civil, na medida em que JULGO
IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público Eleitoral, ante a ausência de ilicitude praticada pelo representado no que tange à
doação eleitoral.
Sem custas e sem honorários.
Com o trânsito julgado, promova-se o arquivamento dos autos, lançadas as baixas necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Telêmaco Borba, 02 de fevereiro de 2018.
Paulo Fabrício Camargo
Juiz Eleitoral

SEGREDO DE JUSTIÇA
Representação Nº 212-33.2017.6.16.0111
Procedência: Telêmaco Borba
Representante: Sigiloso
Representado: Sigiloso
Advogado: PATRÍCIA MARCHI CRUZ- OAB/PR 60.386
(...)
Diante do acima exposto, resolvo o mérito da lide, nos termos do art.487, inc. I, do Código de Processo Civil, na medida em que JULGO
IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público Eleitoral, ante a ausência de ilicitude praticada pelo representado no que tange à
doação eleitoral.
Sem custas e sem honorários.
Com o trânsito julgado, promova-se o arquivamento dos autos, lançadas as baixas necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Telêmaco Borba, 02 de fevereiro de 2018.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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Paulo Fabrício Camargo
Juiz Eleitoral

SEGREDO DE JUSTIÇA
Representação Nº 213-18.2017.6.16.0111
Procedência: Telêmaco Borba
Representante: Sigiloso
Representado: Sigiloso
Advogado: FLAVIO FLORES JUNIOR- OAB/PR 54.248/PR
(...)
Assim sendo, acolhendo o parecer do Ministério Público, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc.
IX, do Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários.
Com o trânsito julgado, promova-se o arquivamento dos autos, lançadas as baixas necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Telêmaco Borba, 02 de fevereiro de 2018.
Paulo Fabrício Camargo
Juiz Eleitoral
SEGREDO DE JUSTIÇA
Representação Nº 215-85.2017.6.16.0111
Procedência: Telêmaco Borba
Representante: Sigiloso
Representado: Sigiloso
Advogado: PATRÍCIA MARCHI CRUZ- OAB/PR 60.386
(...)
Diante do acima exposto, resolvo o mérito da lide, nos termos do art.487, inc. I, do Código de Processo Civil, na medida em que JULGO
IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público Eleitoral, ante a ausência de ilicitude praticada pela representada no que tange à
doação eleitoral.
Sem custas e sem honorários.
Extrai-se cópia integral dos autos e remeta-se ao Ministério Público Federal, para ciência e adoção de eventuais providências que reputar
cabíveis, conforme último parágrafo do parecer juntado às fls. 45.
Com o trânsito julgado, promova-se o arquivamento dos autos, lançadas as baixas necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Telêmaco Borba, 02 de fevereiro de 2018.
Paulo Fabrício Camargo
Juiz Eleitoral
SEGREDO DE JUSTIÇA

119ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

RELAÇÃO 005/2018
JU ZO DA 119 ZONA ELEITORAL DE CURI VA/PR
JU ZA ELEITORAL: TALITA GARCIA BETIATI
CHEFE DE CART RIO: DANIVAL ROBERTO DIAS
ORDEM DE PUBLICA O 001
AÇÃO PENAL Nº 431-56.2016.6.16.0119
RÉ: ELISÂNGELA DA SILVA
ADVOGADO: MARCO ANT NIO JOAQUIM – OAB/PR 12.569
Autos n 431-56.2016.6.16.0119
(…).
“Para a audi cia em continua o designo o dia 02 de maio de 2018 17:30 horas. Expe -se mandado de condu o, cujas custas dever
arcadas pela testemunha.”
Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, (____) Danival Roberto Dias, Chefe do Cart io Eleitoral, que digitei e subscrevo.
Curi a, 06 de fevereiro de 2018.
TALITA GARCIA BETIATI
JU ZA ELEITORAL

ser
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120ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

EDITAL
EDITAL N.º 03/2018
(Prazo 5 dias)
A Exma. Juíza Substituta da 120.ª Zona Eleitoral, Dra. Daniele Liberatti Santos, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, a todos que este edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que se encontra à disposição dos interessados, Prestação de
Contas Anual do Exercício Financeiro de 2.016, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, o Ministério Público ou qualquer Partido Político possa
impugnar a prestação de contas, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir a abertura de investigação para apuração de qualquer ato que
viole as prescrições legais ou estatutárias, nos termos do art. 31 § 3º da Res. TSE nº 23.464/2015, relativo aos órgão partidário abaixo
mencionado:
PARTIDO
MUNICÍPIO
AUTOS

Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB

Nova Aurora

4-22.2017.6.16.0120

E para que ninguém alegue ignorância, determinou a Exma. Sra. Juíza Eleitoral a publicação do presente edital no Diário de Justiça Eletrônico.
Dado e passado nesta cidade e zona eleitoral de Formosa do Oeste, aos 06 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito.
Cristiane Alves Ferreira Torres
Chefe de Cartório
Autorizado pela Portaria 4/2014

148ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS 32-03.2017.6.16.0148
PARTIDO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS/PR
ADVOGADO: RENILDES STANGE DE OLIVEIRA SOUZA – OAB/PR 33.680
JUIZ: RAPHAEL DE MORAIS DANTAS
Intimação, na forma da lei, do advogado das partes, da sentença proferida nos autos supramencionados, pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. Raphael
de Morais Dantas, com o seguinte dispositivo:
(...)Ante o exposto, julgo PRESTADAS e APROVADAS COM RESSALVAS as presentes contas do Partido Democrático Trabalhista - PDT de
São José das Palmeiras/PR, o que faço nos termos do art. 45, VIII, alínea a, da Resolução 23.464/2015.
Publique-se, registre-se e intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registre-se a informação no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais (SICO).
Oportunamente, arquive-se.
Toledo, 02 de fevereiro de 2018.
Raphael de Morais Dantas
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS 33-85.2017.6.16.0148
PARTIDO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS/PR
ADVOGADO: JOSÉ CARLOS LICHTNOW – OAB/PR 33.785
JUIZ: RAPHAEL DE MORAIS DANTAS
Intimação, na forma da lei, do advogado das partes, da sentença proferida nos autos supramencionados, pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. Raphael
de Morais Dantas, com o seguinte dispositivo:
(...)Ante o exposto, julgo PRESTADAS e APROVADAS COM RESSALVAS as presentes contas do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro – PMDB de São José das Palmeiras/PR, o que faço nos termos do art. 45, VIII, alínea a, da Resolução 23.464/2015.
Publique-se, registre-se e intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registre-se a informação no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais (SICO).
Oportunamente, arquive-se.
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Toledo, 02 de fevereiro de 2018.
Raphael de Morais Dantas
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS 353-72.2016.6.16.0148
PARTIDO: PARTIDO PROGRESSISTA - PP
MUNICÍPIO: TUPÃSSI/PR
ADVOGADO: ALAN RAFAEL GUIETI – OAB/PR 69.746
JUIZ: RAPHAEL DE MORAIS DANTAS
Intimação, na forma da lei, do advogado das partes, da sentença proferida nos autos supramencionados, pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. Raphael
de Morais Dantas, com o seguinte dispositivo:
(...)Assim, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos artigos 30, I da Lei 9.504/1997 e 68 da Resolução TSE n.º
23.463/2015, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, DECIDO PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS,
tendo em vista a irregularidade quanto à apresentação fora do prazo legal.
P.R.I., nos termos do art. 71 da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Oportunamente, após as anotações de praxe, arquive-se.
Toledo, 02 de fevereiro de 2018.
Raphael de Morais Dantas
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS 19-04.2017.6.16.0148
PARTIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
MUNICÍPIO: TUPÃSSI/PR
ADVOGADO: DOUGLAS DIEGO DE QUEIROZ – OAB/PR 51.020
JUIZ: RAPHAEL DE MORAIS DANTAS
Intimação, na forma da lei, do advogado das partes, da sentença proferida nos autos supramencionados, pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. Raphael
de Morais Dantas, com o seguinte dispositivo:
(...)Ante o exposto, julgo PRESTADAS e APROVADAS COM RESSALVAS as presentes contas do Partido Popular Socialista – PPS de
Tupãssi/PR, o que faço nos termos do art. 45, VIII, alínea a, da Resolução 23.464/2015.
Publique-se, registre-se e intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registre-se a informação no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais (SICO).
Oportunamente, arquive-se.
Toledo, 02 de fevereiro de 2018.
Raphael de Morais Dantas
Juiz Eleitoral
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