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PRESIDÊNCIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
Atos do Corregedor
Portarias

Relação de Publicação nº 07/18-CRE/PR
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
P O R T A R I A Nº 02/2018
O DESEMBARGADOR GILBERTO FERREIRA, CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ,
No uso das atribuições que lhes são conferidas pelos artigos 8º, inciso II e 14, inciso IV, da Resolução – TSE nº 7.651, de 24.08.1965; artigos
26 e 28, do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná; artigo 44, § 3º, do Provimento nº 03/2013 da Corregedoria Regional
Eleitoral, e considerando o contido na Resolução - TRE/PR 791/2017
RESOLVE
1. DETERMINAR a realização de inspeção correcional nas seguintes Zonas Eleitorais, com ênfase nos trabalhos de revisão do eleitorado com
coleta de dados biométricos, de acordo com o seguinte cronograma:
PERÍODO
19 a 23
Fevereiro
26 Fevereiro a 02
Março

MUNICÍPIO SEDE
MARMELEIRO

ZONAS ELEITORAIS
140ª

CONGONHINHAS
CÂNDIDO DE ABREU
IRETAMA

99ª
106ª
141ª

05 a 09 Março

XAMBRÊ
ALTO PIQUIRI
TOLEDO

117ª
128ª
148ª
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83ª
173ª

2. Designar os servidores desta Corregedoria Regional Eleitoral para compor comissão de verificação dos serviços das referidas zonas
eleitorais, nos termos do disposto no artigo 48 do Provimento nº 03/2013 – CRE/PR.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E COMUNIQUE-SE.
Curitiba, aos 05 de fevereiro de 2018.
Des. GILBERTO FERREIRA
Corregedor Regional Eleitoral

Despachos

Relação de Publicação nº 08/18-CRE/PR
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14-38.2017.6.16.0000
Procedência: SIGILOSO
Requerente:
SIGILOSO
Requerida:
SIGILOSO
Advogado(a): JOSÉ CARLOS CAL GARCIA FILHO, OAB/PR 19.114
DANIEL MULLER MARTINS, OAB/PR 29.308
MATHEUS FERNANDES DE JESUS, OAB/PR 69.982
Relator: Des. LUIZ TARO OYAMA

III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 128 e 129, combinados com o artigo 130, da Lei nº 8.112/1990, aplico ao requerido SIGILOSO a
pena de 10 (dez) dias de suspensão, por violação aos artigos 116, incisos I e III, e 117, inciso IV, da Lei nº 8.112/90, penalidade que, por
conveniência para o serviço eleitoral, converto em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração,
ficando SIGILOSO obrigado a permanecer em serviço, nos termos do artigo 130, parágrafo 2º, Lei nº 8.112/90.
Intimem-se.
Encaminhe-se cópia da decisão ao presidente da Comissão Processante e à Presidência deste Tribunal.
Curitiba, 31 de janeiro de 2018.

Des. LUIZ TARO OYAMA
Corregedor Regional Eleitoral

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

DIRETORIA-GERAL
Atos do Diretor-Geral
Portarias

PORTARIA n.º 38/2018
A BACHARELA DANIELA BORGES DE CARVALHO, 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
6350/2011, resolve,
LOTAR, temporariamente,
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OSMAR FRAGOSO FONSECA, servidor ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade Administrativa, Especialidade Segurança,
Classe C, Padrão 13, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, no Cartório da 15.ª Zona Eleitoral, em Ponta Grossa, a partir de 08 de janeiro de
2018.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE. SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 2.º de fevereiro de
2018.
DANIELA BORGES DE CARVALHO
Diretora-Geral

SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria de Sessões
Pautas de Julgamento

Relação nº 11/2018
Intimação das partes interessadas de que os autos abaixo relacionados foram incluídos na PAUTA PARA JULGAMENTO NA SESSÃO DESTE
TRIBUNAL, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS, NA SALA DE SESSÕES DO TRE/PR, COM SEDE À
RUA JOÃO PAROLIN, Nº 224, 5º ANDAR, BAIRRO PRADO VELHO, EM CURITIBA/PR.
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0600.108-34.2017.6.16.0000 - PJE
PROCEDÊNCIA: ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR (171ª ZONA ELEITORAL – ALMIRANTE TAMANDARÉ)
RELATOR: DR. JEAN CARLO LEECK
IMPETRANTE(S): GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
Advogado: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB: 22076/PR
Advogado: ANDRE ZANATTA FERNANDES DE CASTRO - OAB: 246556/SP
Advogado: DANIEL DO AMARAL ARBIX - OAB: 247063/SP
Advogado: MARIA ISABEL CARVALHO SICA LONGHI - OAB: 256660/SP
Advogado: GUILHERME CARDOSO SANCHEZ - OAB: 257385/SP
Advogado: NATALIA KUCHAR - OAB: 287632/SP
Advogado: TAIS CRISTINA TESSER - OAB: 221494/SP
Advogado: CAMILA GONCALVES ROSA JUNQUEIRA - OAB: 327647/SP
Advogado: IEDA NOGUEIRA DUTRA - OAB: 305324/SP
Advogado: LUIZ FERNANDO DA SILVA SOUSA - OAB: 198963/SP
Advogado: YUN KI LEE - OAB: 131693/SP
Advogado: EDUARDO LUIZ BROCK - OAB: 91311/SP
Advogado: SOLANO DE CAMARGO - OAB: 149754/SP
Advogado: TAE YOUNG CHO - OAB: 174059/SP
Advogado: RICARDO ANTONIO COUTINHO DE REZENDE - OAB: 77963/SP
Advogado: ELIANA RAMOS SATO - OAB: 252812/SP
Advogado: ADRIANA SEABRA ARRUDA - OAB: 200766/SP
Advogado: PAULO VINICIUS DE CARVALHO SOARES - OAB: 257092/SP
Advogado: MARCELO BRITO RODRIGUES - OAB: 185795/SP
Advogado: ARMANDO CAETANO FERNANDES ALMEIDA JUNIOR - OAB: 200142/SP
Advogado: FABIO ARIKI CARLOS - OAB: 273109/SP
Advogado: FABIO RIVELLI - OAB: 297608/SP
Advogado: CAIO MIACHON TENORIO - OAB: 211036/SP
Advogado: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB: 86684/PR
IMPETRADO(S): Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré-PR
TERCEIRO INTERESSADO(S): COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PARA TODOS (PT/PV/PPL)

Relação nº 12/2018
Intimação das partes interessadas de que os autos abaixo relacionados foram incluídos na PAUTA PARA JULGAMENTO NA SESSÃO DESTE
TRIBUNAL, A REALIZAR-SE NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS, NA SALA DE SESSÕES DO TRE/PR, COM SEDE À
RUA JOÃO PAROLIN, Nº 224, 5º ANDAR, BAIRRO PRADO VELHO, EM CURITIBA/PR.
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0600.350-90.2017.6.16.0000 - PJE
PROCEDÊNCIA: CONGONHINHAS-PR (99ª ZONA ELEITORAL – CONGONHINHAS)
RELATOR: DR. PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO
IMPETRANTE(S): LUCIANO MERHY
Advogado: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR74384
Advogado: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR65260,
Advogado: LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA - PR82680
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Advogado: EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880
Advogado: NEY SALLES - PR12465
Advogado: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425
Advogado: JULIANA BERTHOLDI - PR75052
Advogado: CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441
Advogado: LAIS CORDEIRO GRESCHECHEN - PR82065
Advogado: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756
IMPETRANTE(S): NILCE MARA JULIANO
Advogado: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR74384
Advogado: LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA - PR82680
Advogado: NEY SALLES - PR12465
Advogado: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425,
Advogado: CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441
Advogado: CAMILA COTOVICZ FERREIRA - PR63569
Advogado: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756
IMPETRANTE: CARLOS ROBERTO TANSINI DA SILVA
Advogado: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR74384
Advogado: LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA - PR82680
Advogado: NEY SALLES - PR12465
Advogado: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425
Advogado: CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441
Advogado: CAMILA COTOVICZ FERREIRA - PR63569
Advogado: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756
IMPETRADO: JUÍZO DA 99ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS- PR
TERCEIRO INTERESSADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
TERCEIRO
INTERESSADO(S):
COLIGAÇÃO
O
POVO
UNIDO
PARA
(PSDB/PR/PSB/PSC/PROS/PSD)
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O

PROGRESSO

DE

CONGONHINHAS

Seção de Acórdãos
Acórdãos, Decisões e Resoluções

RELAÇÃO 13/2018

PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO

SESSÃO DE 06/02/2018

ACÓRDÃO Nº 53.776
RECURSO ELEITORAL Nº 46-13.2017.6.16.0010
PROCEDÊNCIA: LAPA – PR (10ª ZONA ELEITORAL)
RECORRENTE: REDE SUSTENTABILIDADE - REDE, (Diretório Estadual)
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB: 34724/PR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB: 35267/PR
RECORRIDO: JUÍZO ELEITORAL DA 10ª ZONA
RELATOR: DR. PEDRO LUÍS SANSON CORAT
EMENTA – RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. RECURSOS DE CAMPANHA.
MOVIMENTAÇÃO EXCLUSIVA. INFORMAÇÃO PRESTADA NAS CONTAS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. SUPERAÇÃO.
APRESENTAÇÃO TARDIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.A movimentação única e exclusiva de recursos de campanha que foi devidamente informada na prestação de contas referente às eleições de
2016, não acarreta, por si só, a desaprovação das contas.
2.A apresentação extemporânea da prestação de contas enseja a anotação de ressalva, porque não caracterizado prejuízo à fiscalização das
contas pela Justiça Eleitoral.
3.Recurso conhecido e provido com a aprovação das contas mediante ressalvas.
Vistos, relatados e discutidos os autos acima citados, ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, por unanimidade de
votos, em conhecer e dar provimento ao recurso para julgar aprovadas com ressalvas as contas, nos termos do voto do Relator.
______________________________

ACÓRDÃO Nº 53.777
RECURSO ELEITORAL Nº 245-84.2016.6.16.0199
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 024

Curitiba, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2018

Página 6

PROCEDÊNCIA: TIJUCAS DO SUL – PR (199ª ZONA ELEITORAL)
RECORRENTE: AMARILDO CARVALHO
ADVOGADA: FABIANE DA CONCEIÇÃO FERRAZ - OAB: 39237/PR
RECORRIDO: JUÍZO ELEITORAL DA 199ª ZONA
RELATOR: DR. JEAN CARLO LEECK
EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVADA COM RESSALVAS.
1.Gasto eleitoral pago com recurso financeiro que não transitou pela conta de campanha, violando o art. 13 da Res. TSE nº 23.463/15.
Alegação de que o numerário utilizado refere-se a “fundo de caixa”. Inexistência de prova de sua constituição nos moldes do art. 34 da Res.
TSE nº 23.463/15, mormente no que concerne à exigência legal de que o valor para sua composição provenha da conta de campanha.
2.Aplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, alinhada com a jurisprudência do TSE. Percentual diminuto da falha
(4,2%).
3.Aprovação com ressalvas.
Vistos, relatados e discutidos os autos acima citados, ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, por unanimidade de
votos, em conhecer do Recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para aprovar com ressalvas as contas, nos termos do voto do Relator, que
integra esta decisão.
____________________________

ACÓRDÃO Nº 53.778
RECURSO ELEITORAL Nº 326-14.2017.6.16.0000
PROCEDÊNCIA: IBAITI – PR (79ª ZONA ELEITORAL)
RECORRENTE: VERA LUCIA SIQUEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE - OAB: 67419/PR
RECORRIDO: JUÍZO DA 79ª ZONA ELEITORAL
RELATOR: DR. JEAN CARLO LEECK
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA NA CONTA DE CAMPANHA NO VALOR DE R$ 250,00. BOA-FÉ DEMONSTRADA. IRREGULARIDADE ÍNFIMA NO EM
TERMOS ABSOLUTOS E NO CONTEXTO DO TOTAL ARRECADADO E GASTO EM CAMPANHA. IRREGULARIDADE QUE NÃO
INVIABILIZOU O CONTROLE DAS CONTAS, POSTO QUE CONHECIDAS A ORIGEM E O DESTINO DO RECURSO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. PROVIMENTO.
Vistos, relatados e discutidos os autos acima citados, ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, por unanimidade de
votos, em conhecer do Recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, para aprovar com ressalvas as contas da recorrente, nos termos do voto do
Relator, que integra esta decisão.
__________________________

REPUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO
Intimação da r. decisão, proferida pelo Exmo. Sr. Des. Luiz Taro Oyama, Relator dos autos abaixo discriminados:
_________________________

PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO
SESSÃO DE 26/01/2018

PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO
Intimação da r. decisão, proferida pelo Exmo. Sr. Des. Luiz Taro Oyama, Relator dos autos abaixo discriminados:
_________________________
PUBLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 797/2017

Coordenadoria Processual - Seção de Autuação e Distribuição
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Resenha de Distribuição

Relação nº 12/2018
Resenha de Distribuição, realizada no período de 6 de fevereiro de 2018 a 6 de fevereiro de 2018, quando foram distribuídos pelo Sistema de
Processamento de Dados os seguintes feitos:

Ação Penal nº 259-17.2016.6.16.0119 (1)
Origem: SIGILOSO
Relator: GILBERTO FERREIRA
Tipo:
Redistribuição por assunção a Presidência
AUTOR(ES): SIGILOSO
REU(S): SIGILOSO
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB: 41756/PR
ADVOGADA: VALQUÍRIA DE LOURDES SANTOS CUMAN - OAB: 74384/PR
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB: 65260/PR
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB: 58425/PR
ADVOGADO: LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCÃO DE ALBUQUERQUE LIMA - OAB: 82680/PR
ADVOGADA: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB: 81441/PR
ADVOGADA: LAÍS CORDEIRO GRESCHECHEN - OAB: 82065/PR
REU(S): SIGILOSO
ADVOGADA: SANDRA CRISTINA GUERREIRO - OAB: 59679/PR
REU(S): SIGILOSO
REU(S): SIGILOSO
ADVOGADA: JULIANA BERTHOLDI - OAB: 75052/PR

Processo Administrativo nº 56-32.2017.6.16.0083 (2)
Origem: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR (83ª ZONA ELEITORAL - SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE)
Relator: GILBERTO FERREIRA
Tipo:
Distribuição ao Corregedor
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 83ª ZONA ELEITORAL

Processo Administrativo nº 57-17.2017.6.16.0083 (3)
Origem: PRANCHITA-PR (83ª ZONA ELEITORAL - SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE)
Relator: GILBERTO FERREIRA
Tipo:
Distribuição ao Corregedor
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 83ª ZONA ELEITORAL

Processo Administrativo nº 58-02.2017.6.16.0083 (4)
Origem: PINHAL DE SÃO BENTO-PR (83ª ZONA ELEITORAL - SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE)
Relator: GILBERTO FERREIRA
Tipo:
Distribuição ao Corregedor
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 83ª ZONA ELEITORAL

Processo Administrativo nº 72-14.2017.6.16.0203 (5)
Origem: CANTAGALO-PR (203ª ZONA ELEITORAL - CANTAGALO)
Relator: GILBERTO FERREIRA
Tipo:
Distribuição ao Corregedor
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 203ª ZONA ELEITORAL

Processo Administrativo nº 73-96.2017.6.16.0203 (6)
Origem: GOIOXIM-PR (203ª ZONA ELEITORAL - CANTAGALO)
Relator: GILBERTO FERREIRA
Tipo:
Distribuição ao Corregedor
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 203ª ZONA ELEITORAL

Processo Administrativo nº 74-81.2017.6.16.0203 (7)
Origem: VIRMOND-PR (203ª ZONA ELEITORAL - CANTAGALO)
Relator: GILBERTO FERREIRA
Tipo:
Distribuição ao Corregedor
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 203ª ZONA ELEITORAL
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Recurso Eleitoral nº 296-14.2016.6.16.0032
(8)
Origem: PALMAS-PR (32ª ZONA ELEITORAL - PALMAS)
Relator: ANTÔNIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO
Tipo:
Distribuição automática
RECORRENTE(S): EZEQUIEL DA SILVA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONÇALVES - OAB: 21989/PR
ADVOGADO: ALBERTO KNOLSEISEN - OAB: 41525/PR
ADVOGADO: JULIO CÉSAR PACHECO FRANCO - OAB: 45353/PR
RECORRIDO(S): COLIGAÇÃO PALMAS PODE MAIS (PEN/PSB)
ADVOGADO: BRUNO WALMOR DE MORAES BARBOSA - OAB: 78390/PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB: 30474/PR

Quadro de distribuição
Relator

Total

ANTÔNIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO
GILBERTO FERREIRA

1
7

Lista de Processos por Advogado
Advogado
ALBERTO KNOLSEISEN - OAB: 41525/PR
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB: 65260/PR
BRUNO WALMOR DE MORAES BARBOSA - OAB: 78390/PR
CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB: 81441/PR
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB: 58425/PR
GUILHERME DE SALLES GONÇALVES - OAB: 21989/PR
GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB: 41756/PR
JULIANA BERTHOLDI - OAB: 75052/PR
JULIO CÉSAR PACHECO FRANCO - OAB: 45353/PR
LAÍS CORDEIRO GRESCHECHEN - OAB: 82065/PR
LEANDRO SOUZA ROSA - OAB: 30474/PR
LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCÃO DE ALBUQUERQUE LIMA - OAB: 82680/PR
SANDRA CRISTINA GUERREIRO - OAB: 59679/PR
VALQUÍRIA DE LOURDES SANTOS CUMAN - OAB: 74384/PR

(8)
(1)
(8)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(8)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

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

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

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

ZONAS ELEITORAIS
1ª Zona Eleitoral
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Atos do juiz eleitoral

AUTOS DE REPRSENTAÇÃO - INTIMAÇÃO REPRESENTADO- ALEGAÇÕES FINAIS
SEGREDO DE JUSTIÇA
AUTOS DE REPRESENTAÇÃO nº 39-48.2017.6.16.0001
MUNICÍPIO: CURITIBA
PROTOCOLO:84.337/2017
REPRESENTANTE: SIGILOSO
REPRESENTADO: SIGILOSO
ADVOGADO: RAFAEL PAES CAVASSIN, OAB/PR:75.558
JUIZ: JOÃO LUIZ MANASSÉS DE ALBUQUERQUE FILHO
Fica o representado devidamente intimado a apresentar alegações finais, no prazo de 2(dois) dias, nos termos dos despachos proferidos pelo
Exmo. Juiz João Luiz Manassés de Albuquerque Filho, às fls. 54 e 58 dos autos em epígrafe.

4ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Autos de Representação 1-90.2018.6.16.0004
JUÍZO DA 004ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA
Rua João Parolin, 55 – Prado velho – Curitiba/PR – CEP 80210-290 – Fone:3330-8822
MANDADO DE INTIMAÇÃO
Representação nº 1-90.2018.6.16.0004
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representada: Lis Patris Faria França.
Advogada: Lis Patris Faria França, OAB/PR 64.882
A Excelentíssima Senhora Dra. Julia Maria Tesseroli de Paula Rezende, Juíza Designada da 004ª Zona Eleitoral, na forma da lei,
MANDA que o Oficial de Justiça, ou a quem suas vezes fizer, proceder à intimação da Sra. LIS PATRIS FARIA FRANÇA, OAB/PR 64.882, que
poderá(ao) ser encontrado(a) na(o) rua Clemente Ritz, 802, Bloco 02, Ap 13, Cidade Industrial, Curitiba – PR, para que, tome ciência da
decisão, abaixo transcrita, nos Autos de Representação nº 1-90.2018.6.16.0004.
“... Autos 1-90.2018.6.16.0004
1. Recebi hoje.
2. Nos termos do artigo 22, V da Lei Complementar n°64/90, designo audiência para o dia 22 de fevereiro de 2018, às 13:30 min, para oitiva da
representada LIS PATRIS FARIA FRANÇA, conforme requerido pelo Ministério Público, e da testemunha JOSÉ CARLOS CHICARELLI,
arrolada na representação e na defesa.
3. Desde logo, com fundamento no inciso VI do supra citado artigo, defiro o requerido nos itens “c” e “e” da petição inicial. Oficie-se.
4. Ainda, concedo o prazo de cinco dias para que a representada junte os documentos indicados na fl.44 da defesa, sendo que a inobservância
implicará preclusão.
5. Int.
Curitiba, 07 de fevereiro de 2018.
JULIA MARIA TESSEROLI DE PAULA REZENDE
Juíza Eleitoral Designada
...”
Dado e passado em Curitiba, na 004ª Zona Eleitoral, aos 07 dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito. Eu, Cinira Pereira de Azevedo,
Chefe do Cartório da 004ª Zona Eleitoral de Curitiba, o lavrei.
JULIA MARIA TESSEROLI DE PAULA REZENDE
Juíza Eleitoral Designada

8ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação 005/2018
PROCESSO Nº 26-28.2017.6.16.0008
CLASSE: CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ELEITORAL
ELEITOR: ANDRÉ FERREIRA DOS SANTOS
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
NOME DA JUÌZA: ILDA ELOISA CORREA DE MORICZ
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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Intimação na forma da lei de qualquer interessado, acerca do Edital nº 005/2018 (Cancelamento da Inscrição Eleitoral de André Ferreira dos
Santos), para querendo, interpor recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art.77, II, do Código Eleitoral, conforme segue:
E D I T A L nº 005/2018
PRAZO: 10 (dez) dias (art. 77 do Código Eleitoral – Lei n. 4.737/1965)
A Excelentíssima Senhora Dra. Ilda Eloisa Correa de Moricz, Juíza da 008ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições,
TORNA PÚBLICO, aos interessados e a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que, nos autos de
Cancelamento de Inscrição Eleitoral sob o nº 26-28.2017.6.16.008, em trâmite nesta 08ªZE, foi determinado o cancelamento da inscrição
eleitoral abaixo discriminada:
Nome do Eleitor
Inscrição Eleitoral
ANDRÉ FERREIRA DOS SANTOS
110812610612
Facultando aos legitimados, interpor recurso no prazo legal.
E, para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente edital, que será publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná - DJE. Dado e passado nesta cidade de São José dos Pinhais, aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois
mil e dezoito. Eu, _____ Silka Stasiak Vendramin, Chefe de Cartório, o digitei.
Ilda Eloisa Correa de Moricz
Juíza da 008ª Zona Eleitoral

PROCESSO Nº 231-63.2017.6.16.0200
CLASSE: DUPLICIDADE/PLURALIDADE (COINCIDÊNCIA)
ELEITOR: JULIANO ALVES LEMES
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
NOME DA JUÌZA: ILDA ELOISA CORREA DE MORICZ
Intimação na forma da lei de qualquer interessado, acerca do Edital nº 006/2018 (Duplicidade/Pluralidade de Inscrição (Coincidência), para
querendo, interpor recurso, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do art. 256, I, 257, 275, §2º, do CPC, conforme segue:
E D I T A L nº 006/2018
PRAZO: 20(vinte) dias (art. 256, I,257,275 §2º, do Código de Processo Civil)
A Excelentíssima Senhora Dra. Ilda Eloisa Correa de Moricz, Juíza da 008ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições,
TORNA PÚBLICO, aos interessados e a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que, nos autos de
Duplicidade/Pluralidade de Inscrição (Coincidência) sob o nº 231-63.2017.6.16.0200, em trâmite nesta 08º ZE, foi determinado o cancelamento
da inscrição eleitoral abaixo discriminada:
Nome do Eleitor
Inscrição Eleitoral
JULIANO ALVES LEMES
112946720604
Facultando aos legitimados, a interposição de recurso no prazo legal.
E, para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente edital, que será publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná - DJE. Dado e passado nesta cidade de São José dos Pinhais, aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois
mil e dezoito. Eu, _____ Silka Stasiak Vendramin, Chefe de Cartório, o digitei.
Ilda Eloisa Correa de Moricz
Juíza da 008ª Zona Eleitoral

16ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

intimação na forma da llei
RELAÇÃO 02/2018
INTIMAÇÕES NA FORMA DA LEI
AUTOS Nº 131-29.2017.6.16.0000
PROCEDENCIA: CASTRO – PR (16ª ZONA ELEITORAL)
AGRAVANTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADA: MILA DE AVILA VIO – OAB: 195095/SP
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO – OAB: 66785/PR
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES – OAB: 305630/SP
ADVOGADA: JANAINA CASTRO FELIX NUNES – OAB: 148263/SP
ADVOGADA: CARINA BABETO – OAB: 207391/SP
ADVOGADO: RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA – OAB: 266298/SP
ADVOGADA: MATALIA TEIXEIRA MENDES – OAB: 317372/SP
ADVOGADO: RENAN GALLINARI – OAB: 313133/SP
ADVOGADA: PRISCILA ANDRADE – OAB: 316907/SP
ADVOGADA: TAMMY PARASIN PEREIRA – OAB: 333682/SP
ADVOGADA: CAMILA DE ARAUJO GUIMARÃES – OAB: 333346/SP
ADVOGADA: PRISCILA PEREIRA SANTOS – OAB: 310634/SP
ADVOGADA: PAULA SERRA LEOA – OAB: 345137/SP
ADVOGADA: VIVIAN LEITE BARCELOS – OAB: 363897/SP
ADVOGADO: FRANCO SCHIRRU JUNIOR: OAB: 344218/SP
ADVOGADO: RAFAEL INOCÊNCIO FINETTO – OAB: 378288/SP
ADVOGADO: RAFAEL DE MILITE LUIZ – OAB: 377455/SP
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ADVOGADO: VITOR ANDRÉ PEREIRA SARUBO – OAB: 343606/SP
ADVOGADO: WILLIAN LUCAS LANG – OAB: 328339/SP
AGRAVADO: MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR
ADVOGADO: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO OAB: 76099/PR
ADVOGADO: THIAGO MACIEL RIBAS – OAB: 78529/PR
Intimação na forma da Lei do advogado do representado do despacho proferido nos autos:
Da baixa dos autos e V. Decisão, intime-se.
Int. para devido cumprimento da Decisão.
Castro, 07 de fevereiro de 2018
DRA. KLÉIA BORTOLOTTI
Juíza Eleitoral Designada

25ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação 04.doc
1- Intimação da Dra. Leila Mattar Olivato da sentença de f. 37 nos autos abaixo descrito, que julgou as contas anuais do partido como
aprovadas
Processo nº 9-38.2017.6.16.0025
Interessado: Partido Trabalhista do Brasil – PT do B – Almeirindo Barreiros Junior; André Roberto Mischiatti
Advogado: Leila Mattar Olivato OAB/PR 9675
Diante do exposto, e na forma do art. 46, inciso I, determino o arquivamento do presente feito, considerando para todos os efeitos, as contas
como prestadas e aprovadas.
Anotações e diligências necessárias.
Oportunamente arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cambará, 30 de janeiro de 2018.
Tatiana Hildebrandt de Almeida
Juíza Eleitoral
2- Intimação do Dr. Valdir Stradiotto Junior da sentença de f. 68-70 nos autos abaixo descrito, que julgou as contas anuais do partido como
aprovadas com ressalvas:
Processo nº 18-97.2017.6.16.0025
Interessado: Partido Social Liberal – PSL; Rogério Frutuoso; Luciana Brizola Frutuoso
Advogado: Valdir Stradiotto Junior OAB/PR 58.352
Ante o exposto, acolhendo a judiciosa manifestação do Ministério Público Eleitoral de ff. 65-66, julgo as contas apresentadas pelo Partido
Social Liberal - PSL com APROVADAS, COM RESSALVAS, , com fundamento no artigo 46, inciso II, da Resolução TSE nº23.464/2015
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após ao trânsito em julgado anote-se no Sistema de Informações de contas – SICO a presente decisão.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Cambará, 30 de janeiro de 2018.

Tatiana Hildebrandt de Almeida
Juíza Eleitoral

32ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Carta Precatória nº 99-25.2017.6.16.0032 (nº de origem 26-11-2017.6.24.0071)
Juízo Deprecante: 71ª Zona Eleitoral de Santa Catarina.
Juízo Deprecado: 32ª Zona Eleitoral do Paraná.
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Réus: LUCELIA RAMOS, JAIME PALHANO e CLAUDOMIRO ALVES ANDRÉ.
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Advogados:
JOACIR MARCOS CORRÊA – OAB/SC 35583
DESPACHO
1. Verifico que a testemunha ALTAIR VIRI deixou de comparecer a este ato, embora devidamente intimada. Contudo, considerando que a
testemunha reside em área indígena, interior do Município, bem como que esta Magistrada possui outras audiências pautadas para este dia,
deixo de realizar a condução coercitiva. 2. Outrossim designo audiência para sua inquirição para o dia 20/02/2018, às 13:00 horas. 3. Em
referida data a testemunha deverá ser conduzida coercitivamente, ao passo que, não apresentando justificativa plausível para sua falta neste
ato, será condenado às penas da lei. 4. Comunique-se ao Juízo Deprecante, inclusive para que intime o Ministério Público Eleitoral para que
indique o endereço da testemunha não encontrada, PAULO DA SILVA WERÁ MIRIM. 5. Nomeio o Dr. TONI DOUGLAS CORDEIRO GRASSI,
OAB/PR 78311 para promover a defesa dos acusados neste ato, diante da ausência de Defensoria Pública nesta Comarca. Fixo em R$ 300,00
(trezentos reais) os honorários advocatícios devidos ao causídico, os quais devem ser pagos pela União. 6. Intime-se a Defesa.
Tatiane Bueno Gomes
Juíza Eleitoral – 032 ZE/PR

60ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

AIJE Nº. 296-27.2016.6.16.0060
INVESTIGANTE: COLIGAÇÃO MANDAGUARI EM BOAS MÃOS, IVONEIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO E VILMA PAVANI
ADVOGADO: FRANCISCO JOSE DE BIAZIO OAB/PR: 27.987
INVESTIGADOS: ARI EDUARDO STROHER E ROMUALDO BATISTA
ADVOGADOS: HELESSANDRO LUIS TRINTINALIO OAB/PR: 31.718 – RENATO KLEBER BORBA OAB/PR: 32.030 – MARIANNA
MICHELAN BATISTA OAB/PR: 82.672 – GUILHERME DE SALLES GONÇALVES OAB/PR: 21.989 – TAILAINE CRISTINA COSTA
OAB/PR: 66.146 – KAMILLE ZILIOTTO FERREIRA OAB/PR: 79.545 / EMMA ROBERTA PALU BUENO OAB/PR: 70.382 – ANDRESSA E.
NORONHA OAB/PR: 79.246 E ELIZEU KOCAN OAB/PR: 54.081
MUNICÍPIO:MANDAGUARI
Intimação, na forma da lei, para as partes, acerca da decisão exarada conquanto aos embargos de declaração opostos nos autos em epígrafe:
“Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelas investigantes contra a r. sentença proferida nestes autos (fls. 674/704), alegando
dúvidas e obscuridades no julgado. Aduzem que na sentença houve a afirmação de que as Embargantes alteraram o fundamento da causa,
mas que tal informação é obscura e insuficiente, pois o julgador não está adstrito às teses apresentadas pelas partes.
Em razão do exposto, pleiteia o conhecimento dos presentes embargos de declaração, com efeito modificativo, para alterar o julgado.
É o relatório.
Importa registrar que a natureza específica dos embargos de declaração é de propiciar a correção, a integração e a complementação das
decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas, pois, existindo alguma dessas irregularidades, deverá
ela ser sanada, sob pena de se violar a garantia da motivação das decisões (art. 93, IX, da Constituição da República).
Entretanto, compulsando os autos, depreende-se que na sentença não há vício de omissão ou obscuridade a ser sanado.
Isso porque, a r. sentença está devidamente fundamentada, indicando os fundamentos de fato e de direito que levaram à
improcedência do pedido inicial, expendendo todos os argumentos que fundamentaram o convencimento do magistrado.
Desta feita, não cabe uma nova discussão sobre o tema já enfrentado, não se vislumbrando a ocorrência de omissão ou obscuridade.
Nesse sentido:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Da leitura combinada dos arts. 489, § 1º, IV e 1.022, parágrafo único, II, ambos do CPC, conclui-se que será considerada omissa apenas a
decisão que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador",
situação essa que não se verifica nos autos.
2. Nos termos da jurisprudência pátria, a contradição que enseja o manejo de embargos de declaração é aquela que pressupõe
incompatibilidade lógica entre os fundamentos da decisão, ou entre eles e a conclusão do julgado, a chamada contradição interna, e não
aquela ocorrida entre a decisão embargada e a jurisprudência do TSE.
3. Restaram consignados no acórdão embargado, de forma exaustiva e bastante clara, os motivos e a fundamentação que levaram à
conclusão de que a prova oral produzida não foi cabal e robusta o suficiente a demonstrar a prática de captação ilícita de sufrágio, não
havendo que se falar em contradição.
4. Ausentes, portanto, omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão, é de se rejeitar os embargos (art. 275 do Código
Eleitoral c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil).
(Recurso Eleitoral 16363 – TER/PR – Barracão – PR – data 02/10/2017 – Relator Luiz Taro Oyama, v.u. – DJ – Diário da Justiça, data
05/10/2017)
Portanto, verifica-se que, no presente caso, que a pretensão de obter efeito modificativo da sentença, encontra-se infundada.
Sabe-se que os embargos declaratórios somente se prestam a complementar a decisão embargada, não servindo para rediscutir matéria que
já foi examinada ou rejeitada implicitamente.
Os Embargos de Declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, omissão ou contradição, não devendo, este recurso, prestar- se à
mera reapreciação dos fatos ou teses jurídicas por mero inconformismo do embargante.[1]
Assim, se a parte dissente dos fundamentos expostos na sentença, cumpre-lhe socorrer à via recursal adequada e não utilizar os embargos
com a evidente finalidade de rediscutir o mérito da decisão.
Por essas razões, rejeito os embargos declaratórios.
Diligências necessárias.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.”
Mandaguari, 07 de fevereiro de 2018
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Angela Karina Chirnev Pedotti Audi
Juíza Eleitoral
________________________________________
[1] Segundo Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, a contradição necessária a ensejar o acolhimento de embargos de declaração
“não decorre da inadequada expressão da ideia, e sim da justa posição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com
a conclusão, seja com o relatório (quando houver, no caso de sentença ou acórdão), seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a
ementa da decisão. Representa incongruência lógica entre os (Processo de Conhecimento. 7ª Ed:, São Paulo:RT, 2008, pp. 554-555.)

84ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação nº 01/2018
Natureza da Ação: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Número dos autos: 266-17.2016.6.16.0084
Candidato: Junior Rodrigues Novais
Advogado: Lucas Goes dos Santos, OAB/PR 68.378
Diante de todo o exposto, considerando o teor do relatório conclusivo e o parecer do Ministério Público Eleitoral, JULGO NÃO PRESTADAS as
contas pelo candidato JUNIOR RODRIGUES NOVAIS do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS.
Comunique-se o Tribunal Superior Eleitoral, na forma do artigo 73 da Resolução 23.464/2015.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Após trânsito em julgado, arquive-se.
Uraí, 7 de fevereiro de 2018. Ana Cristina Cremonezi. Juiz Eleitoral.

Natureza da Ação: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Número dos autos: 297-37.2016.6.16.0084
Candidato: Sidney Gonçalves Dias
Advogado: Lucas Goes dos Santos, OAB/PR 68.378
Diante de todo o exposto, considerando o teor do relatório conclusivo e o parecer do Ministério Público Eleitoral, JULGO NÃO PRESTADAS as
contas pelo candidato SIDNEY GONÇALVES DIAS do PARTIDO DA REPÚBLICA - PR.
Comunique-se o Tribunal Superior Eleitoral, na forma do artigo 73 da Resolução 23.464/2015.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Após trânsito em julgado, arquive-se.
Uraí, 7 de fevereiro de 2018. Ana Cristina Cremonezi. Juiz Eleitoral.

126ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO
RELAÇÃO 002/2018
NOTÍCIA –CRIME N.º 737-04.2016.16.0126
REPRESENTANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADOS: VALDIR ANDRADE DA SILVA, FAGNER GRIGIO
ADVOGADO: JOÃO PAULO PYL – OAB/PR 49.767
Publicação e intimação na forma da lei, do advogado acima relacionado, da sentença proferida nos autos em epígrafe, pela MM.ª Juíza
Eleitoral, Dra. Vivian Curvacho Faria de Andrade, conforme segue:
“Desse modo, considerando a manifestação do Ministério Público Eleitoral e com fundamento no artigo 76, §§ 3º e 4º da Lei n.º 9.099/95,
homologo a transação penal para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, com fulcro no artigo 84, parágrafo único da Lei n.º 9.099/95,
declaro extinta a punibilidade de VALDIR ANDRADE DA SILVA, inscrição n.º 0278 2072 0663, e FAGNER GRIGIO, inscrição n.º 0569 9295
0655, e determino que, salvo para fins de requisição judicial, a sanção imposta e seu cumprimento não deverão constar dos registros criminais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Diligências e anotações necessárias, conforme orientações do artigo 398 do Provimento n.º 03/2013 da CRE/PR.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Corbélia, 31 de janeiro de 2018.”
VIVIAN CURVACHO FARIA DE ANDRADE
Juíza Eleitoral
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 90-72.2017.6.16.0126
PARTIDO: SOLIDARIEDADE – SD
MUNICÍPIO: CAFELÂNDIA/PR
Publicação na forma da lei, da sentença proferida nos autos em epígrafe, pela MM.ª Juíza Eleitoral, Dra. Vivian Curvacho Faria de Andrade,
conforme segue:
“Ante o exposto, JULGO NÃO PRESTADAS AS CONTAS, referentes ao exercício de 2016, do SOLIDARIEDADE – SD DE
CAFELÂNDIA/PR, nos termos do artigo 46, inciso IV, “a”, da Resolução TSE 23.464/2015, e determino a suspensão de novas cotas do fundo
partidário ao referido órgão municipal, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, nos termos do artigo 48 da Resolução acima referida.
Tendo em vista que não foi evidenciado nos autos o recebimento de recursos do fundo partidário (fls. 10), deixo de aplicar o artigo 59, § 2º, da
Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Deixo de aplicar a sanção prevista no artigo 47, § 2º, da Resolução TSE 23.432/2014, em virtude da revogação tácita do referido dispositivo
pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5632.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Por não ter o partido constituído defensor, intimem-se por carta registrada, com aviso de recebimento, no endereço
profissional do Presidente do SD de Cafelândia/PR (fls. 06 e 16), servindo a presente como mandado. Intime-se, inclusive, nos mesmos
moldes acima descritos, a Direção Estadual do partido em destaque, ante o término do prazo de vigência da Comissão Provisória Municipal,
nos termos do artigo 28, § 5º, da Resolução TSE 23.464/2015.
Após o trânsito em julgado, registrem-se as informações no SICO – Sistema de Contas Eleitorais e Partidárias, oficiem-se aos órgãos
nacionais e regionais do Partido Político, comunicando a falta da apresentação das contas e a consequente suspensão do repasse das quotas
do Fundo Partidário.
Oportunamente, arquivem-se.
Corbélia, 31 de janeiro de 2018.”
VIVIAN CURVACHO FARIA DE ANDRADE
Juíza Eleitoral

127ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação 02 2018
JUÍZO DA 127º ZONA ELEITORAL/PR
RELAÇÃO DE PUBLICAÇÃO N. 002/2018
Prestação de Contas n.º 14-45.2017.6.16.0127
Interessado: Partido Humanista da Solidariedade – PHS
Interessado: Leanderson de Lima Ferreira (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
Município: Cidade Gaúcha/PR
SENTENÇA
Vistos e examinados estes autos de Prestação de Contas Partidárias, em que figuram como interessados o Partido Humanista da
Solidariedade – PHS de Cidade Gaúcha/PR.
Pelo requerente foi trazida prestação de contas simplificada, devidamente assinada pelo presidente e tesoureiro do partido.
Realizada publicação de edital para impugnação das contas prestadas, transcorreu in albis o prazo para manifestação, sobrevindo notícia nos
autos de que a agremiação partidária não possuía movimentação bancária no período em análise, confirmado através do sistema Odin e
consulta a peças da prestação de contas da Comissão Executiva Estadual do partido.
Juntado parecer técnico conclusivo elaborado pelo Analista Judiciário, pelo julgamento das contas como não prestadas em virtude da não
apresentação de procuração nos autos, nos termos dos art. 485, IV da Lei nº 13.105/2015 c/c art. 45, VIII, alínea b da Resolução TSE n.º
23.464/2015.
Por fim, fora o processo enviado ao Ministério Público Eleitoral, para ciência e manifestação, sendo que este pronunciou-se também no sentido
de julgamento das contas como não prestadas.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Conforme o art. 30 e ss. da Lei 9.096/95 o partido político através de seus órgãos municipais deve manter escrituração contábil de forma a
permitir o conhecimento e origem de suas receitas e despesas, inclusive devendo prestar contas anualmente em prazo fixado pela legislação
eleitoral.
No caso em tela a prestação de contas foi apresentada de forma simplificada, inclusive com declaração de ausência de movimentação
financeira, não havendo qualquer impugnação de terceiros interessados ou indícios de irregularidades nas informações prestadas.
Ao compulsar os autos, verifica-se a existência de certidão lançada informando ter sido realizada conferência em sistema específico, não
havendo movimentação financeira no período. Também certificada a verificação das contas prestadas pela Comissão Executiva Estadual do
partido em destaque, não tendo sido localizados quaisquer repasses entre estes e o interessado.
Contudo, verifica-se que, mesmo após intimação específica encaminhada à agremiação partidária interessada, não foi apresentado documento
essencial exigido pela norma regulamentadora da matéria, qual seja, instrumento de procuração de advogado.
Assim dispõe o art. 29, XX da Resolução TSE n.º 23.464/2015:
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“Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e se inicia com a apresentação, ao órgão da Justiça Eleitoral
competente, das seguintes peças elaboradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral:
(...)
XX – instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, com a indicação do número de fac-símile pelo qual o
patrono do órgão partidário receberá as intimações que não puderem ser publicadas no órgão oficial de imprensa;”
Tratando-se de documento essencial à análise das contas nos termos da legislação em vigor e de pressuposto para constituição e
desenvolvimento regular do processo, outra saída não resta a não ser o julgamento das contas como não prestadas, tomando-se em conta a
impossibilidade de análise do mérito nos termos do art. 485, IV da Lei nº 13.105/2015.
Diante de todo o exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas apresentadas referentes ao exercício 2016 pela Comissão Executiva do
Partido Humanista da Solidariedade – PHS de Cidade Gaúcha/PR, nos termos do art. 46 inciso, IV, “a” da Resolução 23.464/2015 do TSE.
P.R.I. Cumpra-se.
Após o trânsito em jugado, registre-se junto ao Sistema de informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral e o interessado.
Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.
Cidade Gaúcha/PR, 05 de fevereiro de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 19-67.2017.6.16.0127
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB – NOVA OLÍMPIA/PR
INTERESSADO: ANÍSIO ROBERTO CAMPOS (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
Advogado: Dra. Angela Silvana Zaupa – OAB/PR 15.273
DECISÃO
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada Resolução
TSE nº 23.464/2015.
As contas foram apresentadas por advogado regularmente constituído nos autos. As peças contábeis foram devidamente assinadas
pelo presidente, tesoureiro e contador.
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos.
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.
O Cartório Eleitoral certificou que: a) agremiação partidária não emitiu recibos para recebimento de doações; e b) não houve
recebimento de repasses de fundo partidário realizado tanto em âmbito estadual, quanto em âmbito nacional.
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu Parecer Conclusivo pela aprovação das contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, em consonância com o parecer do Chefe de Cartório Eleitoral, pelo julgamento das
contas como aprovadas.
É o relatório.
Decido.
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade
simplificada de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério
Público para o fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva, publicação de edital no Diário da Justiça
Eletrônico, decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos da
Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, ausência de movimentação financeira, referente ao exercício financeiro de
2016, nada constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento
das contas como prestadas e aprovadas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas prestadas pela PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB – NOVA
OLÍMPIA/PR, referente ao exercício financeiro de 2016, com supedâneo no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e nos artigos 45, inciso VIII, “a” e
46, inciso I, ambos da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do
trânsito em julgado.
Diligências necessárias, após arquive-se.
Cidade Gaúcha/PR, 05 de fevereiro de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 20-52.2017.6.16.0127
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT – NOVA OLÍMPIA/PR
INTERESSADO: LUIZ LAZARO SORVOS (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
Advogado: Dra. Angela Silvana Zaupa – OAB/PR 15.273
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Relatório
Vistos e examinados estes autos de Prestação de Contas Partidárias autuado sob n.º 20-52.2017.6.16.0127, autuados em 28 de abril de 2017,
em que figuram como interessado o Partido Democrático Trabalhista - PDT de Nova Olímpia/PR e o MM. Juízo Eleitoral da Comarca de
Cidade Gaúcha/PR.
Trata-se de processo iniciado neste MM. Juízo Eleitoral da comarca de Cidade Gaúcha/PR, em razão da prestação de contas partidárias
apresentada em conformidade com a Resolução do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral de n.º 23.464/2015.
Pelo requerente foi trazida prestação de contas simplificada, devidamente assinada pelo presidente e tesoureiro do partido.
Na data de 11 de maio de 2017 foi publicado o Balanço Patrimonial, sem que houvesse impugnação por nenhuma parte interessada.
Efetuada a conferência dos documentos apresentados e confrontando-os com informações constantes em sistema próprio e outras
disponibilizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, constatou-se que, em que pese a apresentação de Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, foram realizadas movimentações financeiras pela agremiação partidária interessada, conforme extratos extraídos
do Sistema SPCA constantes de fl. 12.
Diante das irregularidades apontadas, foi apresentado parecer pelo servidor responsável pela análise das contas (fl. 17), sugerindo a
desaprovação das contas do Partido em destaque, em virtude da discrepância existente entre as informações declaradas a as devidamente
apuradas por este Juízo, com base no art. 45, inciso VIII, alínea c da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Por fim, fora o processo enviado ao Ministério Público Eleitoral, para ciência e manifestação, sendo que este pronunciou-se pela desaprovação
das contas com base nos fundamentos já expostos supra pelo Analista Judiciário, conforme parecer de fl. 20/21.
Intimada a agremiação partidária interessada para manifestação, decorreu o prazo in albis.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Fundamentação
Conforme determinação contida no art. 34 da Lei 9.096/95, cumpre à Justiça Eleitoral o papel de fiscalização sobre a escrituração contábil e as
prestações de contas partidárias, devendo estas refletirem a real movimentação financeira por parte dessas agremiações no decorrer do ano.
No que tange à obrigação de prestar as contas à Justiça Eleitoral por parte dos partidos, encontra-se tal assertiva pautada na lei citada supra,
especificamente no art. 32, verbis:
“Art. 32 - O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano
seguinte.” (Grifo nosso).
Realizada a prestação de contas, cumpre ao Analista responsável verificar a documentação apresentada e a regularidade das contas,
efetuando o julgamento sobre sua regularidade ou não e emitindo parecer sobre a possibilidade de aprovação das mesmas.
No caso em tela, o partido informou não terem sido realizadas movimentações financeiras a este MM. Juízo por parte da Comissão Executiva
Municipal, conforme demonstrativos apresentados.
Contudo, ao efetuar as verificações determinadas pela norma disciplinadora do tema, constatou-se que as informações prestadas não
condizem com a realidade, posto que foram identificadas transações financeiras entre a agremiação municipal e o diretório estadual, conforme
extrato eletrônico constante dos autos (fl. 12).
Compulsando os autos, diante da ausência de manifestação em tempo oportuno pela agremiação partidária, não é possível identificar a origem
de tais valores, visto que apresentada nos autos mera Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, a qual, de antemão já é
possível concluir, não condiz com a realidade financeira do partido.
Ante a tudo que consta nos autos e tendo em vista não ter se manifestado o partido interessado acerca das irregularidades constantes nos
autos, retificando as informações prestadas ou mesmo as justificando, outra alternativa não resta senão acompanhar o entendimento constante
dos pareceres apresentados pelo servidor responsável pela análise das contas e pelo Ministério Público Eleitoral no sentido da desaprovação
das contas.
Dispositivo
Do exposto, DECLARO desaprovadas as contas apresentadas referentes ao exercício 2016 pela Comissão Executiva do Partido Democrático
Trabalhista – PDT de Nova Olímpia/PR, nos termos do art. 46, inciso III, alínea c da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Assim sendo, determino aos diretórios regional e nacional que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao respectivo Diretório
Municipal/Comissão Provisória do partido em questão pelo prazo de 06 (seis) meses.
Comunique-se ao diretórios acima citados sobre a penalidade imposta e proceda o cartório eleitoral o lançamento da informação em sistema
específico.
P. R. I. Cumpra-se.
Encaminhem-se ao Ministério Público Eleitoral cópia integral dos presentes autos, para eventual responsabilização dos dirigentes partidários e
apuração de prática de crime eleitoral, nos termos do art. 45, VIII, alínea c Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.
Cidade Gaúcha, 05 de fevereiro de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 18-82.2017.6.16.0127
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR – NOVA OLÍMPIA/PR
INTERESSADO: ANGELA SILVANA ZAUPA (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
Advogado: Dra. Angela Silvana Zaupa – OAB/PR 15.273
Relatório
Vistos e examinados estes autos de Prestação de Contas Partidárias autuado sob n.º 18-82.2017.6.16.0127, autuados em 28 de abril de 2017,
em que figuram como interessado o Partido da República - PR de Nova Olímpia/PR e o MM. Juízo Eleitoral da Comarca de Cidade
Gaúcha/PR.
Trata-se de processo iniciado neste MM. Juízo Eleitoral da comarca de Cidade Gaúcha/PR, em razão da prestação de contas partidárias
apresentada em conformidade com a Resolução do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral de n.º 23.464/2015.
Pelo requerente foi trazida prestação de contas simplificada, devidamente assinada pelo presidente e tesoureiro do partido.
Na data de 11 de maio de 2017 foi publicado o Balanço Patrimonial, sem que houvesse impugnação por nenhuma parte interessada.
Efetuada a conferência dos documentos apresentados e confrontando-os com informações constantes em sistema próprio e outras
disponibilizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, constatou-se que, em que pese a apresentação de Declaração de Ausência de
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Movimentação de Recursos, foram realizadas movimentações financeiras pela agremiação partidária interessada, conforme extratos extraídos
do Sistema SPCA e SPCE WEB constantes de fl. 12/13.
Diante das irregularidades apontadas, foi apresentado parecer pelo servidor responsável pela análise das contas (fl. 17), sugerindo a
desaprovação das contas do Partido em destaque, em virtude da discrepância existente entre as informações declaradas a as devidamente
apuradas por este Juízo, com base no art. 45, inciso VIII, alínea c da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Por fim, fora o processo enviado ao Ministério Público Eleitoral, para ciência e manifestação, sendo que este pronunciou-se pela desaprovação
das contas com base nos fundamentos já expostos supra pelo Analista Judiciário, conforme parecer de fl. 20/21.
Intimada a agremiação partidária interessada para manifestação, decorreu o prazo in albis.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Fundamentação
Conforme determinação contida no art. 34 da Lei 9.096/95, cumpre à Justiça Eleitoral o papel de fiscalização sobre a escrituração contábil e as
prestações de contas partidárias, devendo estas refletirem a real movimentação financeira por parte dessas agremiações no decorrer do ano.
No que tange à obrigação de prestar as contas à Justiça Eleitoral por parte dos partidos, encontra-se tal assertiva pautada na lei citada supra,
especificamente no art. 32, verbis:
“Art. 32 - O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano
seguinte.” (Grifo nosso).
Realizada a prestação de contas, cumpre ao Analista responsável verificar a documentação apresentada e a regularidade das contas,
efetuando o julgamento sobre sua regularidade ou não e emitindo parecer sobre a possibilidade de aprovação das mesmas.
No caso em tela, o partido informou não terem sido realizadas movimentações financeiras a este MM. Juízo por parte da Comissão Executiva
Municipal, conforme demonstrativos apresentados.
Contudo, ao efetuar as verificações determinadas pela norma disciplinadora do tema, constatou-se que as informações prestadas não
condizem com a realidade, posto que foram identificadas transações financeiras entre a agremiação municipal e o diretório estadual, conforme
extratos eletrônicos constantes dos autos (fl. 12/13).
Compulsando os autos, diante da ausência de manifestação em tempo oportuno pela agremiação partidária, não é possível identificar a origem
de tais valores, visto que apresentada nos autos mera Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, a qual, de antemão já é
possível concluir, não condiz com a realidade financeira do partido.
Ante a tudo que consta nos autos e tendo em vista não ter se manifestado o partido interessado acerca das irregularidades constantes nos
autos, retificando as informações prestadas ou mesmo as justificando, outra alternativa não resta senão acompanhar o entendimento constante
dos pareceres apresentados pelo servidor responsável pela análise das contas e pelo Ministério Público Eleitoral no sentido da desaprovação
das contas.
Dispositivo
Do exposto, DECLARO desaprovadas as contas apresentadas referentes ao exercício 2016 pela Comissão Executiva do Partido da República
– PR de Nova Olímpia/PR, nos termos do art. 46, inciso III, alínea c da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Assim sendo, determino aos diretórios regional e nacional que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao respectivo Diretório
Municipal/Comissão Provisória do partido em questão pelo prazo de 06 (seis) meses.
Comunique-se ao diretórios acima citados sobre a penalidade imposta e proceda o cartório eleitoral o lançamento da informação em sistema
específico.
P. R. I. Cumpra-se.
Encaminhem-se ao Ministério Público Eleitoral cópia integral dos presentes autos, para eventual responsabilização dos dirigentes partidários e
apuração de prática de crime eleitoral, nos termos do art. 45, VIII, alínea c Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.
Cidade Gaúcha, 05 de fevereiro de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 21-37.2017.6.16.0127
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO PROGRESSISTA - PP – NOVA OLÍMPIA/PR
INTERESSADO: PAULO SERGIO BONI (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
Advogado: Dra. Angela Silvana Zaupa – OAB/PR 15.273
DECISÃO
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada Resolução
TSE nº 23.464/2015.
As contas foram apresentadas por advogado regularmente constituído nos autos. As peças contábeis foram devidamente assinadas
pelo presidente, tesoureiro e contador.
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos.
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.
O Cartório Eleitoral certificou que: a) agremiação partidária não emitiu recibos para recebimento de doações; e b) não houve
recebimento de repasses de fundo partidário realizado tanto em âmbito estadual, quanto em âmbito nacional.
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu Parecer Conclusivo pela aprovação das contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, em consonância com o parecer do Chefe de Cartório Eleitoral, pelo julgamento das
contas como aprovadas.
É o relatório.
Decido.
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade
simplificada de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
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Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério
Público para o fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva, publicação de edital no Diário da Justiça
Eletrônico, decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos da
Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, ausência de movimentação financeira, referente ao exercício financeiro de
2016, nada constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento
das contas como prestadas e aprovadas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas prestadas pela PARTIDO PROGRESSISTA - PP – NOVA OLÍMPIA/PR,
referente ao exercício financeiro de 2016, com supedâneo no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e nos artigos 45, inciso VIII, “a” e 46, inciso I,
ambos da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do
trânsito em julgado.
Diligências necessárias, após arquive-se.
Cidade Gaúcha/PR, 05 de fevereiro de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 22-22.2017.6.16.0127
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB – CIDADE GAÚCHA/PR
INTERESSADO: MARIA INES FEROLDI LEITÃO (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
SENTENÇA
Vistos e examinados estes autos de Prestação de Contas Partidárias, em que figuram como interessados o Partido da Social Democracia
Brasileira – PSDB.
Pelo requerente foi trazida prestação de contas simplificada, devidamente assinada pelo presidente e tesoureiro do partido.
Realizada publicação de edital para impugnação das contas prestadas, transcorreu in albis o prazo para manifestação, sobrevindo notícia nos
autos de que a agremiação partidária não possuía movimentação bancária no período em análise, confirmado através do sistema Odin e
consulta a peças da prestação de contas da Comissão Executiva Estadual do partido.
Juntado parecer técnico conclusivo elaborado pelo Analista Judiciário, pelo julgamento das contas como não prestadas em virtude da não
apresentação de procuração nos autos, nos termos dos art. 485, IV da Lei nº 13.105/2015 c/c art. 45, VIII, alínea b da Resolução TSE n.º
23.464/2015.
Por fim, fora o processo enviado ao Ministério Público Eleitoral, para ciência e manifestação, sendo que este pronunciou-se também no sentido
de julgamento das contas como não prestadas.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Conforme o art. 30 e ss. da Lei 9.096/95 o partido político através de seus órgãos municipais deve manter escrituração contábil de forma a
permitir o conhecimento e origem de suas receitas e despesas, inclusive devendo prestar contas anualmente em prazo fixado pela legislação
eleitoral.
No caso em tela a prestação de contas foi apresentada de forma simplificada, inclusive com declaração de ausência de movimentação
financeira, não havendo qualquer impugnação de terceiros interessados ou indícios de irregularidades nas informações prestadas.
Ao compulsar os autos, verifica-se a existência de certidão lançada informando ter sido realizada conferência em sistema específico, não
havendo movimentação financeira no período. Também certificada a verificação das contas prestadas pela Comissão Executiva Estadual do
partido em destaque, não tendo sido localizados quaisquer repasses entre estes e o interessado.
Contudo, verifica-se que, mesmo após intimação específica encaminhada à agremiação partidária interessada, não foi apresentado documento
essencial exigido pela norma regulamentadora da matéria, qual seja, instrumento de procuração de advogado.
Assim dispõe o art. 29, XX da Resolução TSE n.º 23.464/2015:
“Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e se inicia com a apresentação, ao órgão da Justiça Eleitoral
competente, das seguintes peças elaboradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral:
(...)
XX – instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, com a indicação do número de fac-símile pelo qual o
patrono do órgão partidário receberá as intimações que não puderem ser publicadas no órgão oficial de imprensa;”
Tratando-se de documento essencial à análise das contas nos termos da legislação em vigor e de pressuposto para constituição e
desenvolvimento regular do processo, outra saída não resta a não ser o julgamento das contas como não prestadas, tomando-se em conta a
impossibilidade de análise do mérito nos termos do art. 485, IV da Lei nº 13.105/2015.
Diante de todo o exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas apresentadas referentes ao exercício 2016 pela Comissão Executiva do
Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB de Cidade Gaúcha/PR, nos termos do art. 46 inciso, IV, “a” da Resolução 23.464/2015 do
TSE.
P.R.I. Cumpra-se.
Após o trânsito em jugado, registre-se junto ao Sistema de informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral e o interessado.
Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.
Cidade Gaúcha/PR, 01 de fevereiro de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral
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Prestação de Contas n.º 26-59.2017.6.16.0127
Interessado: Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB
Interessado: Ernani José Barea (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
Município: Cidade Gaúcha/PR
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
SENTENÇA
Vistos e examinados estes autos de Prestação de Contas Partidárias, em que figuram como interessados o Partido do Movimento Democrático
Brasileiro – PMDB de Cidade Gaúcha/PR.
Pelo requerente foi trazida prestação de contas simplificada, devidamente assinada pelo presidente e tesoureiro do partido.
Realizada publicação de edital para impugnação das contas prestadas, transcorreu in albis o prazo para manifestação, sobrevindo notícia nos
autos de que a agremiação partidária não possuía movimentação bancária no período em análise, confirmado através do sistema Odin e
consulta a peças da prestação de contas da Comissão Executiva Estadual do partido.
Juntado parecer técnico conclusivo elaborado pelo Analista Judiciário, pelo julgamento das contas como não prestadas em virtude da não
apresentação de procuração nos autos, nos termos dos art. 485, IV da Lei nº 13.105/2015 c/c art. 45, VIII, alínea b da Resolução TSE n.º
23.464/2015.
Por fim, fora o processo enviado ao Ministério Público Eleitoral, para ciência e manifestação, sendo que este pronunciou-se também no sentido
de julgamento das contas como não prestadas.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Conforme o art. 30 e ss. da Lei 9.096/95 o partido político através de seus órgãos municipais deve manter escrituração contábil de forma a
permitir o conhecimento e origem de suas receitas e despesas, inclusive devendo prestar contas anualmente em prazo fixado pela legislação
eleitoral.
No caso em tela a prestação de contas foi apresentada de forma simplificada, inclusive com declaração de ausência de movimentação
financeira, não havendo qualquer impugnação de terceiros interessados ou indícios de irregularidades nas informações prestadas.
Ao compulsar os autos, verifica-se a existência de certidão lançada informando ter sido realizada conferência em sistema específico, não
havendo movimentação financeira no período. Também certificada a verificação das contas prestadas pela Comissão Executiva Estadual do
partido em destaque, não tendo sido localizados quaisquer repasses entre estes e o interessado.
Contudo, verifica-se que, mesmo após intimação específica encaminhada à agremiação partidária interessada, não foi apresentado documento
essencial exigido pela norma regulamentadora da matéria, qual seja, instrumento de procuração de advogado.
Assim dispõe o art. 29, XX da Resolução TSE n.º 23.464/2015:
“Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e se inicia com a apresentação, ao órgão da Justiça Eleitoral
competente, das seguintes peças elaboradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral:
(...)
XX – instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, com a indicação do número de fac-símile pelo qual o
patrono do órgão partidário receberá as intimações que não puderem ser publicadas no órgão oficial de imprensa;”
Tratando-se de documento essencial à análise das contas nos termos da legislação em vigor e de pressuposto para constituição e
desenvolvimento regular do processo, outra saída não resta a não ser o julgamento das contas como não prestadas, tomando-se em conta a
impossibilidade de análise do mérito nos termos do art. 485, IV da Lei nº 13.105/2015.
Diante de todo o exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas apresentadas referentes ao exercício 2016 pela Comissão Executiva do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB de Cidade Gaúcha/PR, nos termos do art. 46 inciso, IV, “a” da Resolução 23.464/2015
do TSE.
P.R.I. Cumpra-se.
Após o trânsito em jugado, registre-se junto ao Sistema de informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral e o interessado.
Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.
Cidade Gaúcha/PR, 05 de fevereiro de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral
Prestação de Contas n.º 25-74.2017.6.16.0127
Interessado: Partido da República – PR
Interessado: Ideval Santos Ferrarini (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
Município: Cidade Gaúcha/PR
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
SENTENÇA
Vistos e examinados estes autos de Prestação de Contas Partidárias, em que figuram como interessados o Partido da República – PR.
Pelo requerente foi trazida prestação de contas simplificada, devidamente assinada pelo presidente e tesoureiro do partido.
Realizada publicação de edital para impugnação das contas prestadas, transcorreu in albis o prazo para manifestação, sobrevindo notícia nos
autos de que a agremiação partidária não possuía movimentação bancária no período em análise, confirmado através do sistema Odin e
consulta a peças da prestação de contas da Comissão Executiva Estadual do partido.
Juntado parecer técnico conclusivo elaborado pelo Analista Judiciário, pelo julgamento das contas como não prestadas em virtude da não
apresentação de procuração nos autos, nos termos dos art. 485, IV da Lei nº 13.105/2015 c/c art. 45, VIII, alínea b da Resolução TSE n.º
23.464/2015.
Por fim, fora o processo enviado ao Ministério Público Eleitoral, para ciência e manifestação, sendo que este pronunciou-se também no sentido
de julgamento das contas como não prestadas.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
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Conforme o art. 30 e ss. da Lei 9.096/95 o partido político através de seus órgãos municipais deve manter escrituração contábil de forma a
permitir o conhecimento e origem de suas receitas e despesas, inclusive devendo prestar contas anualmente em prazo fixado pela legislação
eleitoral.
No caso em tela a prestação de contas foi apresentada de forma simplificada, inclusive com declaração de ausência de movimentação
financeira, não havendo qualquer impugnação de terceiros interessados ou indícios de irregularidades nas informações prestadas.
Ao compulsar os autos, verifica-se a existência de certidão lançada informando ter sido realizada conferência em sistema específico, não
havendo movimentação financeira no período. Também certificada a verificação das contas prestadas pela Comissão Executiva Estadual do
partido em destaque, não tendo sido localizados quaisquer repasses entre estes e o interessado.
Contudo, verifica-se que, mesmo após intimação específica encaminhada à agremiação partidária interessada, não foi apresentado documento
essencial exigido pela norma regulamentadora da matéria, qual seja, instrumento de procuração de advogado.
Assim dispõe o art. 29, XX da Resolução TSE n.º 23.464/2015:
“Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e se inicia com a apresentação, ao órgão da Justiça Eleitoral
competente, das seguintes peças elaboradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral:
(...)
XX – instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, com a indicação do número de fac-símile pelo qual o
patrono do órgão partidário receberá as intimações que não puderem ser publicadas no órgão oficial de imprensa;”
Tratando-se de documento essencial à análise das contas nos termos da legislação em vigor e de pressuposto para constituição e
desenvolvimento regular do processo, outra saída não resta a não ser o julgamento das contas como não prestadas, tomando-se em conta a
impossibilidade de análise do mérito nos termos do art. 485, IV da Lei nº 13.105/2015.
Diante de todo o exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas apresentadas referentes ao exercício 2016 pela Comissão Executiva do
Partido da República – PR de Cidade Gaúcha/PR, nos termos do art. 46 inciso, IV, “a” da Resolução 23.464/2015 do TSE.
P.R.I. Cumpra-se.
Após o trânsito em jugado, registre-se junto ao Sistema de informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral e o interessado.
Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.
Cidade Gaúcha/PR, 05 de fevereiro de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 23-07.2017.6.16.0127
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT – CIDADE GAÚCHA/PR
INTERESSADO: JOSÉ VALTER FEROLDI (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
Advogado: Claudio Michelin Biasuz – OAB/PR 33.788
DECISÃO
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada Resolução
TSE nº 23.464/2015.
As contas foram apresentadas por advogado regularmente constituído nos autos. As peças contábeis foram devidamente assinadas
pelo presidente, tesoureiro e contador.
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos.
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.
O Cartório Eleitoral certificou que: a) agremiação partidária não emitiu recibos para recebimento de doações; e b) não houve
recebimento de repasses de fundo partidário realizado tanto em âmbito estadual, quanto em âmbito nacional.
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu Parecer Conclusivo pela aprovação das contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, em consonância com o parecer do Chefe de Cartório Eleitoral, pelo julgamento das
contas como aprovadas.
É o relatório.
Decido.
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade
simplificada de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério
Público para o fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva, publicação de edital no Diário da Justiça
Eletrônico, decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos da
Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, ausência de movimentação financeira, referente ao exercício financeiro de
2016, nada constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento
das contas como prestadas e aprovadas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas prestadas pela PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT – CIDADE
GAÚCHA/PR, referente ao exercício financeiro de 2016, com supedâneo no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e nos artigos 45, inciso VIII, “a” e
46, inciso I, ambos da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do
trânsito em julgado.
Diligências necessárias, após arquive-se.
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Cidade Gaúcha/PR, 05 de fevereiro de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral
Prestação de Contas n.º 29-14.2017.6.16.0127
Interessado: Partido Social Democrático - PSD
Interessado: Claudinei Ribeiro (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
Município: Cidade Gaúcha/PR
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
SENTENÇA
Vistos e examinados estes autos de Prestação de Contas Partidárias, em que figuram como interessados o Partido Social Democrático – PSD
de Cidade Gaúcha/PR.
Pelo requerente foi trazida prestação de contas simplificada, devidamente assinada pelo presidente e tesoureiro do partido.
Realizada publicação de edital para impugnação das contas prestadas, transcorreu in albis o prazo para manifestação, sobrevindo notícia nos
autos de que a agremiação partidária não possuía movimentação bancária no período em análise, confirmado através do sistema Odin e
consulta a peças da prestação de contas da Comissão Executiva Estadual do partido.
Juntado parecer técnico conclusivo elaborado pelo Analista Judiciário, pelo julgamento das contas como não prestadas em virtude da não
apresentação de procuração nos autos, nos termos dos art. 485, IV da Lei nº 13.105/2015 c/c art. 45, VIII, alínea b da Resolução TSE n.º
23.464/2015.
Por fim, fora o processo enviado ao Ministério Público Eleitoral, para ciência e manifestação, sendo que este pronunciou-se também no sentido
de julgamento das contas como não prestadas.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Conforme o art. 30 e ss. da Lei 9.096/95 o partido político através de seus órgãos municipais deve manter escrituração contábil de forma a
permitir o conhecimento e origem de suas receitas e despesas, inclusive devendo prestar contas anualmente em prazo fixado pela legislação
eleitoral.
No caso em tela a prestação de contas foi apresentada de forma simplificada, inclusive com declaração de ausência de movimentação
financeira, não havendo qualquer impugnação de terceiros interessados ou indícios de irregularidades nas informações prestadas.
Ao compulsar os autos, verifica-se a existência de certidão lançada informando ter sido realizada conferência em sistema específico, não
havendo movimentação financeira no período. Também certificada a verificação das contas prestadas pela Comissão Executiva Estadual do
partido em destaque, não tendo sido localizados quaisquer repasses entre estes e o interessado.
Contudo, verifica-se que, mesmo após intimação específica encaminhada à agremiação partidária interessada, não foi apresentado documento
essencial exigido pela norma regulamentadora da matéria, qual seja, instrumento de procuração de advogado.
Assim dispõe o art. 29, XX da Resolução TSE n.º 23.464/2015:
“Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e se inicia com a apresentação, ao órgão da Justiça Eleitoral
competente, das seguintes peças elaboradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral:
(...)
XX – instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, com a indicação do número de fac-símile pelo qual o
patrono do órgão partidário receberá as intimações que não puderem ser publicadas no órgão oficial de imprensa;”
Tratando-se de documento essencial à análise das contas nos termos da legislação em vigor e de pressuposto para constituição e
desenvolvimento regular do processo, outra saída não resta a não ser o julgamento das contas como não prestadas, tomando-se em conta a
impossibilidade de análise do mérito nos termos do art. 485, IV da Lei nº 13.105/2015.
Diante de todo o exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas apresentadas referentes ao exercício 2016 pela Comissão Executiva do
Partido Social Democrático – PSD de Cidade Gaúcha/PR, nos termos do art. 46 inciso, IV, “a” da Resolução 23.464/2015 do TSE.
P.R.I. Cumpra-se.
Após o trânsito em jugado, registre-se junto ao Sistema de informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral e o interessado.
Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.
Cidade Gaúcha/PR, 05 de fevereiro de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 34-36.2017.6.16.0127
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD – GUAPOREMA/PR
INTERESSADO: IONI MARIA CASTIGLIONI TASCA (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
Advogado: José Raki Theodoro Guimarães – OAB/PR 35.654
DECISÃO
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada Resolução
TSE nº 23.464/2015.
As contas foram apresentadas por advogado regularmente constituído nos autos. As peças contábeis foram devidamente assinadas
pelo presidente, tesoureiro e contador.
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos.
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.
O Cartório Eleitoral certificou que: a) agremiação partidária não emitiu recibos para recebimento de doações; e b) não houve
recebimento de repasses de fundo partidário realizado tanto em âmbito estadual, quanto em âmbito nacional.
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu Parecer Conclusivo pela aprovação das contas prestadas.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, em consonância com o parecer do Chefe de Cartório Eleitoral, pelo julgamento das
contas como aprovadas.
É o relatório.
Decido.
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade
simplificada de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério
Público para o fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva, publicação de edital no Diário da Justiça
Eletrônico, decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos da
Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, ausência de movimentação financeira, referente ao exercício financeiro de
2016, nada constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento
das contas como prestadas e aprovadas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas prestadas pela PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD –
GUAPOREMA/PR, referente ao exercício financeiro de 2016, com supedâneo no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e nos artigos 45, inciso VIII,
“a” e 46, inciso I, ambos da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do
trânsito em julgado.
Diligências necessárias, após arquive-se.
Cidade Gaúcha/PR, 05 de fevereiro de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 35-21.2017.6.16.0127
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB – GUAPOREMA/PR
INTERESSADO: MARTA INÊS ZOLIN CATENACCI (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
Advogado: José Raki Theodoro Guimarães – OAB/PR 35.654
DECISÃO
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada Resolução
TSE nº 23.464/2015.
As contas foram apresentadas por advogado regularmente constituído nos autos. As peças contábeis foram devidamente assinadas
pelo presidente, tesoureiro e contador.
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos.
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.
O Cartório Eleitoral certificou que: a) agremiação partidária não emitiu recibos para recebimento de doações; e b) não houve
recebimento de repasses de fundo partidário realizado tanto em âmbito estadual, quanto em âmbito nacional.
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu Parecer Conclusivo pela aprovação das contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, em consonância com o parecer do Chefe de Cartório Eleitoral, pelo julgamento das
contas como aprovadas.
É o relatório.
Decido.
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade
simplificada de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério
Público para o fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva, publicação de edital no Diário da Justiça
Eletrônico, decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos da
Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, ausência de movimentação financeira, referente ao exercício financeiro de
2016, nada constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento
das contas como prestadas e aprovadas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas prestadas pela PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB –
GUAPOREMA/PR, referente ao exercício financeiro de 2016, com supedâneo no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e nos artigos 45, inciso VIII,
“a” e 46, inciso I, ambos da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do
trânsito em julgado.
Diligências necessárias, após arquive-se.
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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Cidade Gaúcha/PR, 05 de fevereiro de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral
Prestação de Contas n.º 27-44.2017.6.16.0127
Interessado: Partido Socialista Brasileiro - PSB
Interessado: Getúlio Batista Pereira (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
Município: Cidade Gaúcha/PR
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
SENTENÇA
Vistos e examinados estes autos de Prestação de Contas Partidárias, em que figuram como interessados o Partido Socialista Brasileiro – PSB
de Cidade Gaúcha/PR.
Pelo requerente foi trazida prestação de contas simplificada, devidamente assinada pelo presidente e tesoureiro do partido.
Realizada publicação de edital para impugnação das contas prestadas, transcorreu in albis o prazo para manifestação, sobrevindo notícia nos
autos de que a agremiação partidária não possuía movimentação bancária no período em análise, confirmado através do sistema Odin e
consulta a peças da prestação de contas da Comissão Executiva Estadual do partido.
Juntado parecer técnico conclusivo elaborado pelo Analista Judiciário, pelo julgamento das contas como não prestadas em virtude da não
apresentação de procuração nos autos, nos termos dos art. 485, IV da Lei nº 13.105/2015 c/c art. 45, VIII, alínea b da Resolução TSE n.º
23.464/2015.
Por fim, fora o processo enviado ao Ministério Público Eleitoral, para ciência e manifestação, sendo que este pronunciou-se também no sentido
de julgamento das contas como não prestadas.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Conforme o art. 30 e ss. da Lei 9.096/95 o partido político através de seus órgãos municipais deve manter escrituração contábil de forma a
permitir o conhecimento e origem de suas receitas e despesas, inclusive devendo prestar contas anualmente em prazo fixado pela legislação
eleitoral.
No caso em tela a prestação de contas foi apresentada de forma simplificada, inclusive com declaração de ausência de movimentação
financeira, não havendo qualquer impugnação de terceiros interessados ou indícios de irregularidades nas informações prestadas.
Ao compulsar os autos, verifica-se a existência de certidão lançada informando ter sido realizada conferência em sistema específico, não
havendo movimentação financeira no período. Também certificada a verificação das contas prestadas pela Comissão Executiva Estadual do
partido em destaque, não tendo sido localizados quaisquer repasses entre estes e o interessado.
Contudo, verifica-se que, mesmo após intimação específica encaminhada à agremiação partidária interessada, não foi apresentado documento
essencial exigido pela norma regulamentadora da matéria, qual seja, instrumento de procuração de advogado.
Assim dispõe o art. 29, XX da Resolução TSE n.º 23.464/2015:
“Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e se inicia com a apresentação, ao órgão da Justiça Eleitoral
competente, das seguintes peças elaboradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral:
(...)
XX – instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, com a indicação do número de fac-símile pelo qual o
patrono do órgão partidário receberá as intimações que não puderem ser publicadas no órgão oficial de imprensa;”
Tratando-se de documento essencial à análise das contas nos termos da legislação em vigor e de pressuposto para constituição e
desenvolvimento regular do processo, outra saída não resta a não ser o julgamento das contas como não prestadas, tomando-se em conta a
impossibilidade de análise do mérito nos termos do art. 485, IV da Lei nº 13.105/2015.
Diante de todo o exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas apresentadas referentes ao exercício 2016 pela Comissão Executiva do
Partido Socialista Brasileiro – PSB de Cidade Gaúcha/PR, nos termos do art. 46 inciso, IV, “a” da Resolução 23.464/2015 do TSE.
P.R.I. Cumpra-se.
Após o trânsito em jugado, registre-se junto ao Sistema de informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral e o interessado.
Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.
Cidade Gaúcha/PR, 05 de fevereiro de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral
Prestação de Contas n.º 28-29.2017.6.16.0127
Interessado: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Interessado: José Antônio Marques Mendonça (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
Município: Cidade Gaúcha/PR
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
SENTENÇA
Vistos e examinados estes autos de Prestação de Contas Partidárias, em que figuram como interessados o Partido Trabalhista Brasileiro –
PTB de Cidade Gaúcha/PR.
Pelo requerente foi trazida prestação de contas simplificada, devidamente assinada pelo presidente e tesoureiro do partido.
Realizada publicação de edital para impugnação das contas prestadas, transcorreu in albis o prazo para manifestação, sobrevindo notícia nos
autos de que a agremiação partidária não possuía movimentação bancária no período em análise, confirmado através do sistema Odin e
consulta a peças da prestação de contas da Comissão Executiva Estadual do partido.
Juntado parecer técnico conclusivo elaborado pelo Analista Judiciário, pelo julgamento das contas como não prestadas em virtude da não
apresentação de procuração nos autos, nos termos dos art. 485, IV da Lei nº 13.105/2015 c/c art. 45, VIII, alínea b da Resolução TSE n.º
23.464/2015.
Por fim, fora o processo enviado ao Ministério Público Eleitoral, para ciência e manifestação, sendo que este pronunciou-se também no sentido
de julgamento das contas como não prestadas.
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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Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Conforme o art. 30 e ss. da Lei 9.096/95 o partido político através de seus órgãos municipais deve manter escrituração contábil de forma a
permitir o conhecimento e origem de suas receitas e despesas, inclusive devendo prestar contas anualmente em prazo fixado pela legislação
eleitoral.
No caso em tela a prestação de contas foi apresentada de forma simplificada, inclusive com declaração de ausência de movimentação
financeira, não havendo qualquer impugnação de terceiros interessados ou indícios de irregularidades nas informações prestadas.
Ao compulsar os autos, verifica-se a existência de certidão lançada informando ter sido realizada conferência em sistema específico, não
havendo movimentação financeira no período. Também certificada a verificação das contas prestadas pela Comissão Executiva Estadual do
partido em destaque, não tendo sido localizados quaisquer repasses entre estes e o interessado.
Contudo, verifica-se que, mesmo após intimação específica encaminhada à agremiação partidária interessada, não foi apresentado documento
essencial exigido pela norma regulamentadora da matéria, qual seja, instrumento de procuração de advogado.
Assim dispõe o art. 29, XX da Resolução TSE n.º 23.464/2015:
“Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e se inicia com a apresentação, ao órgão da Justiça Eleitoral
competente, das seguintes peças elaboradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral:
(...)
XX – instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, com a indicação do número de fac-símile pelo qual o
patrono do órgão partidário receberá as intimações que não puderem ser publicadas no órgão oficial de imprensa;”
Tratando-se de documento essencial à análise das contas nos termos da legislação em vigor e de pressuposto para constituição e
desenvolvimento regular do processo, outra saída não resta a não ser o julgamento das contas como não prestadas, tomando-se em conta a
impossibilidade de análise do mérito nos termos do art. 485, IV da Lei nº 13.105/2015.
Diante de todo o exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas apresentadas referentes ao exercício 2016 pela Comissão Executiva do
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Cidade Gaúcha/PR, nos termos do art. 46 inciso, IV, “a” da Resolução 23.464/2015 do TSE.
P.R.I. Cumpra-se.
Após o trânsito em jugado, registre-se junto ao Sistema de informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral e o interessado.
Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.
Cidade Gaúcha/PR, 05 de fevereiro de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 36-06.2017.6.16.0127
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL – GUAPOREMA/PR
INTERESSADO: CÉLIO MARCOS BARRANCO (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
Advogado: José Raki Theodoro Guimarães – OAB/PR 35.654

DECISÃO
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada Resolução
TSE nº 23.464/2015.
As contas foram apresentadas por advogado regularmente constituído nos autos. As peças contábeis foram devidamente assinadas
pelo presidente, tesoureiro e contador.
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos.
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.
O Cartório Eleitoral certificou que: a) agremiação partidária não emitiu recibos para recebimento de doações; e b) não houve
recebimento de repasses de fundo partidário realizado tanto em âmbito estadual, quanto em âmbito nacional.
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu Parecer Conclusivo pela aprovação das contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, em consonância com o parecer do Chefe de Cartório Eleitoral, pelo julgamento das
contas como aprovadas.
É o relatório.
Decido.
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade
simplificada de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério
Público para o fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva, publicação de edital no Diário da Justiça
Eletrônico, decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos da
Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, ausência de movimentação financeira, referente ao exercício financeiro de
2016, nada constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento
das contas como prestadas e aprovadas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas prestadas pela PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL – GUAPOREMA/PR,
referente ao exercício financeiro de 2016, com supedâneo no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e nos artigos 45, inciso VIII, “a” e 46, inciso I,
ambos da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do
trânsito em julgado.
Diligências necessárias, após arquive-se.
Cidade Gaúcha/PR, 05 de fevereiro de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 39-58.2017.6.16.0127
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DEMOCRATAS - DEM – TAPIRA /PR
INTERESSADO: JUSTINA INES SUSKI BELTER (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
Advogado: Wandinês Marques Piloto – OAB/PR 23.456
DECISÃO
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada Resolução
TSE nº 23.464/2015.
As contas foram apresentadas por advogado regularmente constituído nos autos. As peças contábeis foram devidamente assinadas
pelo presidente, tesoureiro e contador.
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos.
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.
O Cartório Eleitoral certificou que: a) agremiação partidária não emitiu recibos para recebimento de doações; e b) não houve
recebimento de repasses de fundo partidário realizado tanto em âmbito estadual, quanto em âmbito nacional.
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu Parecer Conclusivo pela aprovação das contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, em consonância com o parecer do Chefe de Cartório Eleitoral, pelo julgamento das
contas como aprovadas.
É o relatório.
Decido.
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade
simplificada de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério
Público para o fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva, publicação de edital no Diário da Justiça
Eletrônico, decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos da
Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, ausência de movimentação financeira, referente ao exercício financeiro de
2016, nada constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento
das contas como prestadas e aprovadas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas prestadas pela PARTIDO DEMOCRATAS - DEM – TAPIRA /PR, referente ao
exercício financeiro de 2016, com supedâneo no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e nos artigos 45, inciso VIII, “a” e 46, inciso I, ambos da
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do
trânsito em julgado.
Diligências necessárias, após arquive-se.
Cidade Gaúcha/PR, 05 de fevereiro de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 40-43.2017.6.16.0127
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB – TAPIRA/PR
INTERESSADO: RENAN SUSKI BELTER (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
Advogado: Wandinês Marques Piloto – OAB/PR 23.456
DECISÃO
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada Resolução
TSE nº 23.464/2015.
As contas foram apresentadas por advogado regularmente constituído nos autos. As peças contábeis foram devidamente assinadas
pelo presidente, tesoureiro e contador.
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos.
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.
O Cartório Eleitoral certificou que: a) agremiação partidária não emitiu recibos para recebimento de doações; e b) não houve
recebimento de repasses de fundo partidário realizado tanto em âmbito estadual, quanto em âmbito nacional.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu Parecer Conclusivo pela aprovação das contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, em consonância com o parecer do Chefe de Cartório Eleitoral, pelo julgamento das
contas como aprovadas.
É o relatório.
Decido.
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade
simplificada de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério
Público para o fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva, publicação de edital no Diário da Justiça
Eletrônico, decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos da
Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, ausência de movimentação financeira, referente ao exercício financeiro de
2016, nada constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento
das contas como prestadas e aprovadas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas prestadas pela PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO PMDB – TAPIRA/PR, referente ao exercício financeiro de 2016, com supedâneo no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e nos artigos 45, inciso VIII, “a”
e 46, inciso I, ambos da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do
trânsito em julgado.
Diligências necessárias, após arquive-se.
Cidade Gaúcha/PR, 05 de fevereiro de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 37-88.2017.6.16.0127
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT – GUAPOREMA/PR
INTERESSADO: JOÃO ALEXANDRE PINHEIRO BARRANCO (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
Advogado: José Raki Theodoro Guimarães – OAB/PR 35.654
DECISÃO
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada Resolução
TSE nº 23.464/2015.
As contas foram apresentadas por advogado regularmente constituído nos autos. As peças contábeis foram devidamente assinadas
pelo presidente, tesoureiro e contador.
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos.
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.
O Cartório Eleitoral certificou que: a) agremiação partidária não emitiu recibos para recebimento de doações; e b) não houve
recebimento de repasses de fundo partidário realizado tanto em âmbito estadual, quanto em âmbito nacional.
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu Parecer Conclusivo pela aprovação das contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, em consonância com o parecer do Chefe de Cartório Eleitoral, pelo julgamento das
contas como aprovadas.
É o relatório.
Decido.
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade
simplificada de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério
Público para o fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva, publicação de edital no Diário da Justiça
Eletrônico, decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos da
Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, ausência de movimentação financeira, referente ao exercício financeiro de
2016, nada constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento
das contas como prestadas e aprovadas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas prestadas pela PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT – GUAPOREMA/PR,
referente ao exercício financeiro de 2016, com supedâneo no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e nos artigos 45, inciso VIII, “a” e 46, inciso I,
ambos da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do
trânsito em julgado.
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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Diligências necessárias, após arquive-se.
Cidade Gaúcha/PR, 05 de fevereiro de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 42-13.2017.6.16.0127
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DEMOCRATAS - DEM – CIDADE GAÚCHA/PR
INTERESSADO: JOSÉ JAIME DE LIMA (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
Advogado: Claudio Michelin Biasuz – OAB/PR 33.788
DECISÃO
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada Resolução
TSE nº 23.464/2015.
As contas foram apresentadas por advogado regularmente constituído nos autos. As peças contábeis foram devidamente assinadas
pelo presidente, tesoureiro e contador.
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos.
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.
O Cartório Eleitoral certificou que: a) agremiação partidária não emitiu recibos para recebimento de doações; e b) não houve
recebimento de repasses de fundo partidário realizado tanto em âmbito estadual, quanto em âmbito nacional.
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu Parecer Conclusivo pela aprovação das contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, em consonância com o parecer do Chefe de Cartório Eleitoral, pelo julgamento das
contas como aprovadas.
É o relatório.
Decido.
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade
simplificada de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério
Público para o fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva, publicação de edital no Diário da Justiça
Eletrônico, decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos da
Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, ausência de movimentação financeira, referente ao exercício financeiro de
2016, nada constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento
das contas como prestadas e aprovadas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas prestadas pela PARTIDO DEMOCRATAS - DEM – CIDADE GAÚCHA/PR,
referente ao exercício financeiro de 2016, com supedâneo no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e nos artigos 45, inciso VIII, “a” e 46, inciso I,
ambos da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do
trânsito em julgado.
Diligências necessárias, após arquive-se.
Cidade Gaúcha/PR, 05 de fevereiro de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral

Prestação de Contas n.º 45-65.2017.6.16.0127
Interessado: Partido Progressista – PP
Interessado: Tomio Kashivaqui (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
Município: Cidade Gaúcha/PR
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
SENTENÇA
Vistos e examinados estes autos de Prestação de Contas Partidárias, em que figuram como interessados o Partido Progressista – PP.
Pelo requerente foi trazida prestação de contas simplificada, devidamente assinada pelo presidente e tesoureiro do partido.
Realizada publicação de edital para impugnação das contas prestadas, transcorreu in albis o prazo para manifestação, sobrevindo notícia nos
autos de que a agremiação partidária não possuía movimentação bancária no período em análise, confirmado através do sistema Odin e
consulta a peças da prestação de contas da Comissão Executiva Estadual do partido.
Juntado parecer técnico conclusivo elaborado pelo Analista Judiciário, pelo julgamento das contas como não prestadas em virtude da não
apresentação de procuração nos autos, nos termos dos art. 485, IV da Lei nº 13.105/2015 c/c art. 45, VIII, alínea b da Resolução TSE n.º
23.464/2015.
Por fim, fora o processo enviado ao Ministério Público Eleitoral, para ciência e manifestação, sendo que este pronunciou-se também no sentido
de julgamento das contas como não prestadas.
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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Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Conforme o art. 30 e ss. da Lei 9.096/95 o partido político através de seus órgãos municipais deve manter escrituração contábil de forma a
permitir o conhecimento e origem de suas receitas e despesas, inclusive devendo prestar contas anualmente em prazo fixado pela legislação
eleitoral.
No caso em tela a prestação de contas foi apresentada de forma simplificada, inclusive com declaração de ausência de movimentação
financeira, não havendo qualquer impugnação de terceiros interessados ou indícios de irregularidades nas informações prestadas.
Ao compulsar os autos, verifica-se a existência de certidão lançada informando ter sido realizada conferência em sistema específico, não
havendo movimentação financeira no período. Também certificada a verificação das contas prestadas pela Comissão Executiva Estadual do
partido em destaque, não tendo sido localizados quaisquer repasses entre estes e o interessado.
Contudo, verifica-se que, mesmo após intimação específica encaminhada à agremiação partidária interessada, não foi apresentado documento
essencial exigido pela norma regulamentadora da matéria, qual seja, instrumento de procuração de advogado.
Assim dispõe o art. 29, XX da Resolução TSE n.º 23.464/2015:
“Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e se inicia com a apresentação, ao órgão da Justiça Eleitoral
competente, das seguintes peças elaboradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral:
(...)
XX – instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, com a indicação do número de fac-símile pelo qual o
patrono do órgão partidário receberá as intimações que não puderem ser publicadas no órgão oficial de imprensa;”
Tratando-se de documento essencial à análise das contas nos termos da legislação em vigor e de pressuposto para constituição e
desenvolvimento regular do processo, outra saída não resta a não ser o julgamento das contas como não prestadas, tomando-se em conta a
impossibilidade de análise do mérito nos termos do art. 485, IV da Lei nº 13.105/2015.
Diante de todo o exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas apresentadas referentes ao exercício 2016 pela Comissão Executiva do
Partido Progressista – PP de Cidade Gaúcha/PR, nos termos do art. 46 inciso, IV, “a” da Resolução 23.464/2015 do TSE.
P.R.I. Cumpra-se.
Após o trânsito em jugado, registre-se junto ao Sistema de informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral e o interessado.
Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.
Cidade Gaúcha/PR, 05 de fevereiro de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral
Prestação de Contas n.º 43-95.2017.6.16.0127
Interessado: Partido Social Cristão - PSC
Município: Cidade Gaúcha/PR
Interessado: Antônio Ciriaco (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
SENTENÇA
Vistos e examinados estes autos de Prestação de Contas Partidárias, em que figuram como interessados o Partido Social Cristão – PSC.
Pelo requerente foi trazida prestação de contas simplificada, devidamente assinada pelo presidente e tesoureiro do partido.
Realizada publicação de edital para impugnação das contas prestadas, transcorreu in albis o prazo para manifestação, sobrevindo notícia nos
autos de que a agremiação partidária não possuía movimentação bancária no período em análise, confirmado através do sistema Odin e
consulta a peças da prestação de contas da Comissão Executiva Estadual do partido.
Juntado parecer técnico conclusivo elaborado pelo Analista Judiciário, pelo julgamento das contas como não prestadas em virtude da não
apresentação de procuração nos autos, nos termos dos art. 485, IV da Lei nº 13.105/2015 c/c art. 45, VIII, alínea b da Resolução TSE n.º
23.464/2015.
Por fim, fora o processo enviado ao Ministério Público Eleitoral, para ciência e manifestação, sendo que este pronunciou-se também no sentido
de julgamento das contas como não prestadas.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Conforme o art. 30 e ss. da Lei 9.096/95 o partido político através de seus órgãos municipais deve manter escrituração contábil de forma a
permitir o conhecimento e origem de suas receitas e despesas, inclusive devendo prestar contas anualmente em prazo fixado pela legislação
eleitoral.
No caso em tela a prestação de contas foi apresentada de forma simplificada, inclusive com declaração de ausência de movimentação
financeira, não havendo qualquer impugnação de terceiros interessados ou indícios de irregularidades nas informações prestadas.
Ao compulsar os autos, verifica-se a existência de certidão lançada informando ter sido realizada conferência em sistema específico, não
havendo movimentação financeira no período. Também certificada a verificação das contas prestadas pela Comissão Executiva Estadual do
partido em destaque, não tendo sido localizados quaisquer repasses entre estes e o interessado.
Contudo, verifica-se que, mesmo após intimação específica encaminhada à agremiação partidária interessada, não foi apresentado documento
essencial exigido pela norma regulamentadora da matéria, qual seja, instrumento de procuração de advogado.
Assim dispõe o art. 29, XX da Resolução TSE n.º 23.464/2015:
“Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e se inicia com a apresentação, ao órgão da Justiça Eleitoral
competente, das seguintes peças elaboradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral:
(...)
XX – instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, com a indicação do número de fac-símile pelo qual o
patrono do órgão partidário receberá as intimações que não puderem ser publicadas no órgão oficial de imprensa;”
Tratando-se de documento essencial à análise das contas nos termos da legislação em vigor e de pressuposto para constituição e
desenvolvimento regular do processo, outra saída não resta a não ser o julgamento das contas como não prestadas, tomando-se em conta a
impossibilidade de análise do mérito nos termos do art. 485, IV da Lei nº 13.105/2015.
Diante de todo o exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas apresentadas referentes ao exercício 2016 pela Comissão Executiva do
Partido Social Cristão – PSC de Cidade Gaúcha/PR, nos termos do art. 46 inciso, IV, “a” da Resolução 23.464/2015 do TSE.
P.R.I. Cumpra-se.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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Após o trânsito em jugado, registre-se junto ao Sistema de informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral e o interessado.
Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.
Cidade Gaúcha/PR, 01 de fevereiro de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 47-35.2017.6.16.0127
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB – NOVA OLÍMPIA/PR
INTERESSADO: EDSON ROBERTO MILANI (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
Advogado: Ligia Maria Fagundes – OAB/PR 34.352, Luiz Fernando Fagundes Milani – OAB/PR 81.454
DECISÃO
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada Resolução
TSE nº 23.464/2015.
As contas foram apresentadas por advogado regularmente constituído nos autos. As peças contábeis foram devidamente assinadas
pelo presidente, tesoureiro e contador.
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos.
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.
O Cartório Eleitoral certificou que: a) agremiação partidária não emitiu recibos para recebimento de doações; e b) não houve
recebimento de repasses de fundo partidário realizado tanto em âmbito estadual, quanto em âmbito nacional.
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu Parecer Conclusivo pela aprovação das contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, em consonância com o parecer do Chefe de Cartório Eleitoral, pelo julgamento das
contas como aprovadas.
É o relatório.
Decido.
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade
simplificada de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério
Público para o fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva, publicação de edital no Diário da Justiça
Eletrônico, decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos da
Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, ausência de movimentação financeira, referente ao exercício financeiro de
2016, nada constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento
das contas como prestadas e aprovadas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas prestadas pela PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB – NOVA
OLÍMPIA/PR, referente ao exercício financeiro de 2016, com supedâneo no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e nos artigos 45, inciso VIII, “a” e
46, inciso I, ambos da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do
trânsito em julgado.
Diligências necessárias, após arquive-se.
Cidade Gaúcha/PR, 05 de fevereiro de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 59-49.2017.6.16.0127
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB – TAPIRA /PR
INTERESSADO: EVANDO APARECIDO BORGES SILVA (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
Advogado: Ronald Rogério Lopes Smarzaro – OAB/PR 29.463
DECISÃO
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada Resolução
TSE nº 23.464/2015.
As contas foram apresentadas por advogado regularmente constituído nos autos. As peças contábeis foram devidamente assinadas
pelo presidente, tesoureiro e contador.
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos.
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.
O Cartório Eleitoral certificou que: a) agremiação partidária não emitiu recibos para recebimento de doações; e b) não houve
recebimento de repasses de fundo partidário realizado tanto em âmbito estadual, quanto em âmbito nacional.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu Parecer Conclusivo pela aprovação das contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, em consonância com o parecer do Chefe de Cartório Eleitoral, pelo julgamento das
contas como aprovadas.
É o relatório.
Decido.
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade
simplificada de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério
Público para o fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva, publicação de edital no Diário da Justiça
Eletrônico, decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos da
Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, ausência de movimentação financeira, referente ao exercício financeiro de
2016, nada constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento
das contas como prestadas e aprovadas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas prestadas pela PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB – TAPIRA /PR,
referente ao exercício financeiro de 2016, com supedâneo no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e nos artigos 45, inciso VIII, “a” e 46, inciso I,
ambos da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do
trânsito em julgado.
Diligências necessárias, após arquive-se.
Cidade Gaúcha/PR, 05 de fevereiro de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 62-04.2017.6.16.0127
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB – TAPIRA /PR
INTERESSADO: SILVIO TRAVAGLIA(Presidente da Comissão Executiva Municipal)
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
Advogado: Ronald Rogério Lopes Smarzaro – OAB/PR 29.463
DECISÃO
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada Resolução
TSE nº 23.464/2015.
As contas foram apresentadas por advogado regularmente constituído nos autos. As peças contábeis foram devidamente assinadas
pelo presidente, tesoureiro e contador.
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos.
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.
O Cartório Eleitoral certificou que: a) agremiação partidária não emitiu recibos para recebimento de doações; e b) não houve
recebimento de repasses de fundo partidário realizado tanto em âmbito estadual, quanto em âmbito nacional.
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu Parecer Conclusivo pela aprovação das contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, em consonância com o parecer do Chefe de Cartório Eleitoral, pelo julgamento das
contas como aprovadas.
É o relatório.
Decido.
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade
simplificada de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério
Público para o fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva, publicação de edital no Diário da Justiça
Eletrônico, decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos da
Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, ausência de movimentação financeira, referente ao exercício financeiro de
2016, nada constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento
das contas como prestadas e aprovadas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas prestadas pela PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
– TAPIRA /PR, referente ao exercício financeiro de 2016, com supedâneo no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e nos artigos 45, inciso VIII, “a”
e 46, inciso I, ambos da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do
trânsito em julgado.
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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Diligências necessárias, após arquive-se.
Cidade Gaúcha/PR, 05 de fevereiro de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 55-12.2017.6.16.0127
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC – GUAPOREMA/PR
INTERESSADO: EDIVALDO APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
Advogado: Claudio Michelin Biasuz – OAB/PR 33.788
DECISÃO
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada Resolução
TSE nº 23.464/2015.
As contas foram apresentadas por advogado regularmente constituído nos autos. As peças contábeis foram devidamente assinadas
pelo presidente, tesoureiro e contador.
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos.
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.
O Cartório Eleitoral certificou que: a) agremiação partidária não emitiu recibos para recebimento de doações; e b) não houve
recebimento de repasses de fundo partidário realizado tanto em âmbito estadual, quanto em âmbito nacional.
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu Parecer Conclusivo pela aprovação das contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, em consonância com o parecer do Chefe de Cartório Eleitoral, pelo julgamento das
contas como aprovadas.
É o relatório.
Decido.
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade
simplificada de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério
Público para o fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva, publicação de edital no Diário da Justiça
Eletrônico, decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos da
Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, ausência de movimentação financeira, referente ao exercício financeiro de
2016, nada constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento
das contas como prestadas e aprovadas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas prestadas pela PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC – GUAPOREMA/PR,
referente ao exercício financeiro de 2016, com supedâneo no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e nos artigos 45, inciso VIII, “a” e 46, inciso I,
ambos da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do
trânsito em julgado.
Diligências necessárias, após arquive-se.
Cidade Gaúcha/PR, 05 de fevereiro de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 60-34.2017.6.16.0127
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS – TAPIRA /PR
INTERESSADO: RILDO MONTEIRO DA SILVA (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
Advogado: Ronald Rogério Lopes Smarzaro – OAB/PR 29.463
DECISÃO
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada Resolução
TSE nº 23.464/2015.
As contas foram apresentadas por advogado regularmente constituído nos autos. As peças contábeis foram devidamente assinadas
pelo presidente, tesoureiro e contador.
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos.
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.
O Cartório Eleitoral certificou que: a) agremiação partidária não emitiu recibos para recebimento de doações; e b) não houve
recebimento de repasses de fundo partidário realizado tanto em âmbito estadual, quanto em âmbito nacional.
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu Parecer Conclusivo pela aprovação das contas prestadas.
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O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, em consonância com o parecer do Chefe de Cartório Eleitoral, pelo julgamento das
contas como aprovadas.
É o relatório.
Decido.
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade
simplificada de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério
Público para o fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva, publicação de edital no Diário da Justiça
Eletrônico, decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos da
Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, ausência de movimentação financeira, referente ao exercício financeiro de
2016, nada constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento
das contas como prestadas e aprovadas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas prestadas pela PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS – TAPIRA /PR,
referente ao exercício financeiro de 2016, com supedâneo no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e nos artigos 45, inciso VIII, “a” e 46, inciso I,
ambos da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do
trânsito em julgado.
Diligências necessárias, após arquive-se.
Cidade Gaúcha/PR, 05 de fevereiro de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 61-19.2017.6.16.0127
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT – TAPIRA /PR
INTERESSADO: JOSÉ XAVIER DE AZEVEDO FILHO (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
Advogado: Ronald Rogério Lopes Smarzaro – OAB/PR 29.463
DECISÃO
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada Resolução
TSE nº 23.464/2015.
As contas foram apresentadas por advogado regularmente constituído nos autos. As peças contábeis foram devidamente assinadas
pelo presidente, tesoureiro e contador.
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos.
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.
O Cartório Eleitoral certificou que: a) agremiação partidária não emitiu recibos para recebimento de doações; e b) não houve
recebimento de repasses de fundo partidário realizado tanto em âmbito estadual, quanto em âmbito nacional.
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu Parecer Conclusivo pela aprovação das contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, em consonância com o parecer do Chefe de Cartório Eleitoral, pelo julgamento das
contas como aprovadas.
É o relatório.
Decido.
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade
simplificada de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério
Público para o fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva, publicação de edital no Diário da Justiça
Eletrônico, decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos da
Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, ausência de movimentação financeira, referente ao exercício financeiro de
2016, nada constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento
das contas como prestadas e aprovadas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas prestadas pela PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT – TAPIRA
/PR, referente ao exercício financeiro de 2016, com supedâneo no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e nos artigos 45, inciso VIII, “a” e 46,
inciso I, ambos da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do
trânsito em julgado.
Diligências necessárias, após arquive-se.
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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Cidade Gaúcha/PR, 05 de fevereiro de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 66-41.2017.6.16.0127
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB – TAPIRA/PR
INTERESSADO: FRANCIS CARDOSO PERECIN (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
Advogado: Ronald Rogério Lopes Smarzaro – OAB/PR 29.463
DECISÃO
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada Resolução
TSE nº 23.464/2015.
As contas foram apresentadas por advogado regularmente constituído nos autos. As peças contábeis foram devidamente assinadas
pelo presidente, tesoureiro e contador.
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos.
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.
O Cartório Eleitoral certificou que: a) agremiação partidária não emitiu recibos para recebimento de doações; e b) não houve
recebimento de repasses de fundo partidário realizado tanto em âmbito estadual, quanto em âmbito nacional.
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu Parecer Conclusivo pela aprovação das contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, em consonância com o parecer do Chefe de Cartório Eleitoral, pelo julgamento das
contas como aprovadas.
É o relatório.
Decido.
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade
simplificada de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério
Público para o fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva, publicação de edital no Diário da Justiça
Eletrônico, decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos da
Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, ausência de movimentação financeira, referente ao exercício financeiro de
2016, nada constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento
das contas como prestadas e aprovadas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas prestadas pela PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB – TAPIRA/PR,
referente ao exercício financeiro de 2016, com supedâneo no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e nos artigos 45, inciso VIII, “a” e 46, inciso I,
ambos da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do
trânsito em julgado.
Diligências necessárias, após arquive-se.
Cidade Gaúcha/PR, 05 de fevereiro de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 65-56.2017.6.16.0127
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOLIDARIEDADE - SD – TAPIRA/PR
INTERESSADO: EDINALDO DE SOUZA SILVA (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
Advogado: Ronald Rogério Lopes Smarzaro – OAB/PR 29.463
DECISÃO
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada Resolução
TSE nº 23.464/2015.
As contas foram apresentadas por advogado regularmente constituído nos autos. As peças contábeis foram devidamente assinadas
pelo presidente, tesoureiro e contador.
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos.
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.
O Cartório Eleitoral certificou que: a) agremiação partidária não emitiu recibos para recebimento de doações; e b) não houve
recebimento de repasses de fundo partidário realizado tanto em âmbito estadual, quanto em âmbito nacional.
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu Parecer Conclusivo pela aprovação das contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, em consonância com o parecer do Chefe de Cartório Eleitoral, pelo julgamento das
contas como aprovadas.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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É o relatório.
Decido.
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade
simplificada de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério
Público para o fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva, publicação de edital no Diário da Justiça
Eletrônico, decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos da
Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, ausência de movimentação financeira, referente ao exercício financeiro de
2016, nada constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento
das contas como prestadas e aprovadas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas prestadas pela PARTIDO SOLIDARIEDADE - SD – TAPIRA/PR, referente ao
exercício financeiro de 2016, com supedâneo no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e nos artigos 45, inciso VIII, “a” e 46, inciso I, ambos da Resolução
TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do
trânsito em julgado.
Diligências necessárias, após arquive-se.
Cidade Gaúcha/PR, 05 de fevereiro de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 67-26.2017.6.16.0127
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO PROGRESSISTA - PP – TAPIRA/PR
INTERESSADO: FRANCISCO PERECIN (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
Advogado: Ronald Rogério Lopes Smarzaro – OAB/PR 29.463
DECISÃO
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada Resolução
TSE nº 23.464/2015.
As contas foram apresentadas por advogado regularmente constituído nos autos. As peças contábeis foram devidamente assinadas
pelo presidente, tesoureiro e contador.
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos.
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.
O Cartório Eleitoral certificou que: a) agremiação partidária não emitiu recibos para recebimento de doações; e b) não houve
recebimento de repasses de fundo partidário realizado tanto em âmbito estadual, quanto em âmbito nacional.
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu Parecer Conclusivo pela aprovação das contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, em consonância com o parecer do Chefe de Cartório Eleitoral, pelo julgamento das
contas como aprovadas.
É o relatório.
Decido.
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade
simplificada de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério
Público para o fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva, publicação de edital no Diário da Justiça
Eletrônico, decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos da
Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, ausência de movimentação financeira, referente ao exercício financeiro de
2016, nada constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento
das contas como prestadas e aprovadas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas prestadas pela PARTIDO PROGRESSISTA - PP – TAPIRA/PR, referente ao
exercício financeiro de 2016, com supedâneo no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e nos artigos 45, inciso VIII, “a” e 46, inciso I, ambos da
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do
trânsito em julgado.
Diligências necessárias, após arquive-se.
Cidade Gaúcha/PR, 05 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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Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 63-86.2017.6.16.0127
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD – TAPIRA/PR
INTERESSADO: GELSON DE ALMEIDA SARAIVA (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
Advogado: Ronald Rogério Lopes Smarzaro – OAB/PR 29.463
DECISÃO
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada Resolução
TSE nº 23.464/2015.
As contas foram apresentadas por advogado regularmente constituído nos autos. As peças contábeis foram devidamente assinadas
pelo presidente, tesoureiro e contador.
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos.
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.
O Cartório Eleitoral certificou que: a) agremiação partidária não emitiu recibos para recebimento de doações; e b) não houve
recebimento de repasses de fundo partidário realizado tanto em âmbito estadual, quanto em âmbito nacional.
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu Parecer Conclusivo pela aprovação das contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, em consonância com o parecer do Chefe de Cartório Eleitoral, pelo julgamento das
contas como aprovadas.
É o relatório.
Decido.
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade
simplificada de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério
Público para o fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva, publicação de edital no Diário da Justiça
Eletrônico, decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos da
Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, ausência de movimentação financeira, referente ao exercício financeiro de
2016, nada constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento
das contas como prestadas e aprovadas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas prestadas pela PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD – TAPIRA/PR,
referente ao exercício financeiro de 2016, com supedâneo no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e nos artigos 45, inciso VIII, “a” e 46, inciso I,
ambos da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do
trânsito em julgado.
Diligências necessárias, após arquive-se.
Cidade Gaúcha/PR, 05 de fevereiro de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 64-71.2017.6.16.0127
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT – TAPIRA/PR
INTERESSADO: DEVAIR DOS SANTOS (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
Advogado: Micheli de Lima Rodrigues – OAB/PR 55.707
DECISÃO
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada Resolução
TSE nº 23.464/2015.
As contas foram apresentadas por advogado regularmente constituído nos autos. As peças contábeis foram devidamente assinadas
pelo presidente, tesoureiro e contador.
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos.
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.
O Cartório Eleitoral certificou que: a) agremiação partidária não emitiu recibos para recebimento de doações; e b) não houve
recebimento de repasses de fundo partidário realizado tanto em âmbito estadual, quanto em âmbito nacional.
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu Parecer Conclusivo pela aprovação das contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, em consonância com o parecer do Chefe de Cartório Eleitoral, pelo julgamento das
contas como aprovadas.
É o relatório.
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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Decido.
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade
simplificada de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério
Público para o fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva, publicação de edital no Diário da Justiça
Eletrônico, decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos da
Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, ausência de movimentação financeira, referente ao exercício financeiro de
2016, nada constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento
das contas como prestadas e aprovadas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas prestadas pela PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT – TAPIRA/PR,
referente ao exercício financeiro de 2016, com supedâneo no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e nos artigos 45, inciso VIII, “a” e 46, inciso I,
ambos da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do
trânsito em julgado.
Diligências necessárias, após arquive-se.
Cidade Gaúcha/PR, 05 de fevereiro de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 81-10.2017.6.16.0127
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DEMOCRATAS - DEM – NOVA OLÍMPIA/PR
INTERESSADO: FERNANDA MARQUES DA SILVA (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
Advogado: Ronald Rogério Lopes Smarzaro – OAB/PR 29.463
DECISÃO
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada Resolução
TSE nº 23.464/2015.
As contas foram apresentadas por advogado regularmente constituído nos autos. As peças contábeis foram devidamente assinadas
pelo presidente, tesoureiro e contador.
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos.
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.
O Cartório Eleitoral certificou que: a) agremiação partidária não emitiu recibos para recebimento de doações; e b) não houve
recebimento de repasses de fundo partidário realizado tanto em âmbito estadual, quanto em âmbito nacional.
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu Parecer Conclusivo pela aprovação das contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, em consonância com o parecer do Chefe de Cartório Eleitoral, pelo julgamento das
contas como aprovadas.
É o relatório.
Decido.
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade
simplificada de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério
Público para o fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva, publicação de edital no Diário da Justiça
Eletrônico, decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos da
Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, ausência de movimentação financeira, referente ao exercício financeiro de
2016, nada constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento
das contas como prestadas e aprovadas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas prestadas pela PARTIDO DEMOCRATAS - DEM – NOVA OLÍMPIA/PR,
referente ao exercício financeiro de 2016, com supedâneo no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e nos artigos 45, inciso VIII, “a” e 46, inciso I,
ambos da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do
trânsito em julgado.
Diligências necessárias, após arquive-se.
Cidade Gaúcha/PR, 05 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
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Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 80-25.2017.6.16.0127
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC – NOVA OLÍMPIA/PR
INTERESSADO: EDITE DOS SANTOS TENÓRIO (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
Advogado: Ronald Rogério Lopes Smarzaro – OAB/PR 29.463
DECISÃO
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada Resolução
TSE nº 23.464/2015.
As contas foram apresentadas por advogado regularmente constituído nos autos. As peças contábeis foram devidamente assinadas
pelo presidente, tesoureiro e contador.
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos.
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.
O Cartório Eleitoral certificou que: a) agremiação partidária não emitiu recibos para recebimento de doações; e b) não houve
recebimento de repasses de fundo partidário realizado tanto em âmbito estadual, quanto em âmbito nacional.
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu Parecer Conclusivo pela aprovação das contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, em consonância com o parecer do Chefe de Cartório Eleitoral, pelo julgamento das
contas como aprovadas.
É o relatório.
Decido.
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade
simplificada de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério
Público para o fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva, publicação de edital no Diário da Justiça
Eletrônico, decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos da
Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, ausência de movimentação financeira, referente ao exercício financeiro de
2016, nada constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento
das contas como prestadas e aprovadas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas prestadas pela PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC – NOVA OLÍMPIA/PR,
referente ao exercício financeiro de 2016, com supedâneo no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e nos artigos 45, inciso VIII, “a” e 46, inciso I,
ambos da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do
trânsito em julgado.
Diligências necessárias, após arquive-se.
Cidade Gaúcha/PR, 05 de fevereiro de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 79-40.2017.6.16.0127
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB – NOVA OLÍMPIA /PR
INTERESSADO: JOÃO BATISTA PACHECO (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
Advogado: Ronald Rogério Lopes Smarzaro – OAB/PR 29.463
DECISÃO
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada Resolução
TSE nº 23.464/2015.
As contas foram apresentadas por advogado regularmente constituído nos autos. As peças contábeis foram devidamente assinadas
pelo presidente, tesoureiro e contador.
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos.
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.
O Cartório Eleitoral certificou que: a) agremiação partidária não emitiu recibos para recebimento de doações; e b) não houve
recebimento de repasses de fundo partidário realizado tanto em âmbito estadual, quanto em âmbito nacional.
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu Parecer Conclusivo pela aprovação das contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, em consonância com o parecer do Chefe de Cartório Eleitoral, pelo julgamento das
contas como aprovadas.
É o relatório.
Decido.
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O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade
simplificada de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério
Público para o fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva, publicação de edital no Diário da Justiça
Eletrônico, decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos da
Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, ausência de movimentação financeira, referente ao exercício financeiro de
2016, nada constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento
das contas como prestadas e aprovadas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas prestadas pela PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
– NOVA OLÍMPIA /PR, referente ao exercício financeiro de 2016, com supedâneo no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e nos artigos 45, inciso
VIII, “a” e 46, inciso I, ambos da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do
trânsito em julgado.
Diligências necessárias, após arquive-se.
Cidade Gaúcha/PR, 05 de fevereiro de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 72-48.2017.6.16.0127
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD – NOVA OLÍMPIA/PR
INTERESSADO: PAULO JOBEL BEZERRA DE ARAÚJO (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
Advogado: Ronald Rogério Lopes Smarzaro – OAB/PR 29.463
DECISÃO
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada Resolução
TSE nº 23.464/2015.
As contas foram apresentadas por advogado regularmente constituído nos autos. As peças contábeis foram devidamente assinadas
pelo presidente, tesoureiro e contador.
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos.
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.
O Cartório Eleitoral certificou que: a) agremiação partidária não emitiu recibos para recebimento de doações; e b) não houve
recebimento de repasses de fundo partidário realizado tanto em âmbito estadual, quanto em âmbito nacional.
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu Parecer Conclusivo pela aprovação das contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, em consonância com o parecer do Chefe de Cartório Eleitoral, pelo julgamento das
contas como aprovadas.
É o relatório.
Decido.
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade
simplificada de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério
Público para o fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva, publicação de edital no Diário da Justiça
Eletrônico, decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos da
Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, ausência de movimentação financeira, referente ao exercício financeiro de
2016, nada constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento
das contas como prestadas e aprovadas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas prestadas pela PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD – NOVA
OLÍMPIA/PR, referente ao exercício financeiro de 2016, com supedâneo no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e nos artigos 45, inciso VIII, “a” e
46, inciso I, ambos da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do
trânsito em julgado.
Diligências necessárias, após arquive-se.
Cidade Gaúcha/PR, 05 de fevereiro de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral
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PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 69-93.2017.6.16.0127
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS – TAPIRA /PR
INTERESSADO: VANESSA VIEIRA MENDES (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
Advogado: Ronald Rogério Lopes Smarzaro – OAB/PR 29.463
DECISÃO
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada Resolução
TSE nº 23.464/2015.
As contas foram apresentadas por advogado regularmente constituído nos autos. As peças contábeis foram devidamente assinadas
pelo presidente, tesoureiro e contador.
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos.
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.
O Cartório Eleitoral certificou que: a) agremiação partidária não emitiu recibos para recebimento de doações; e b) não houve
recebimento de repasses de fundo partidário realizado tanto em âmbito estadual, quanto em âmbito nacional.
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu Parecer Conclusivo pela aprovação das contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, em consonância com o parecer do Chefe de Cartório Eleitoral, pelo julgamento das
contas como aprovadas.
É o relatório.
Decido.
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade
simplificada de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério
Público para o fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva, publicação de edital no Diário da Justiça
Eletrônico, decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos da
Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, ausência de movimentação financeira, referente ao exercício financeiro de
2016, nada constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento
das contas como prestadas e aprovadas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas prestadas pela PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS –
TAPIRA /PR, referente ao exercício financeiro de 2016, com supedâneo no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e nos artigos 45, inciso VIII, “a” e
46, inciso I, ambos da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do
trânsito em julgado.
Diligências necessárias, após arquive-se.
Cidade Gaúcha/PR, 05 de fevereiro de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 71-63.2017.6.16.0127
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB – NOVA OLÍMPIA/PR
INTERESSADO: GERMANO SALVADOR BERGAMASCHI (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
Advogado: Ronald Rogério Lopes Smarzaro – OAB/PR 29.463
DECISÃO
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada Resolução
TSE nº 23.464/2015.
As contas foram apresentadas por advogado regularmente constituído nos autos. As peças contábeis foram devidamente assinadas
pelo presidente, tesoureiro e contador.
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos.
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.
O Cartório Eleitoral certificou que: a) agremiação partidária não emitiu recibos para recebimento de doações; e b) não houve
recebimento de repasses de fundo partidário realizado tanto em âmbito estadual, quanto em âmbito nacional.
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu Parecer Conclusivo pela aprovação das contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, em consonância com o parecer do Chefe de Cartório Eleitoral, pelo julgamento das
contas como aprovadas.
É o relatório.
Decido.
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade
simplificada de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
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Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério
Público para o fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva, publicação de edital no Diário da Justiça
Eletrônico, decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos da
Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, ausência de movimentação financeira, referente ao exercício financeiro de
2016, nada constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento
das contas como prestadas e aprovadas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas prestadas pela PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO PMDB – NOVA OLÍMPIA/PR , referente ao exercício financeiro de 2016, com supedâneo no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e nos artigos 45, inciso
VIII, “a” e 46, inciso I, ambos da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do
trânsito em julgado.
Diligências necessárias, após arquive-se.
Cidade Gaúcha/PR, 05 de fevereiro de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral
Prestação de Contas n.º 24-89.2017.6.16.0127
Interessado: Partido Trabalhista Nacional - PTN
Interessado: Maykon Roberts dos Santos (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
Município: Cidade Gaúcha/PR
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
SENTENÇA
Vistos e examinados estes autos de Prestação de Contas Partidárias, em que figuram como interessados o Partido Trabalhista Nacional – PTN
de Cidade Gaúcha/PR.
Pelo requerente foi trazida prestação de contas simplificada, devidamente assinada pelo presidente e tesoureiro do partido.
Realizada publicação de edital para impugnação das contas prestadas, transcorreu in albis o prazo para manifestação, sobrevindo notícia nos
autos de que a agremiação partidária não possuía movimentação bancária no período em análise, confirmado através do sistema Odin e
consulta a peças da prestação de contas da Comissão Executiva Estadual do partido.
Juntado parecer técnico conclusivo elaborado pelo Analista Judiciário, pelo julgamento das contas como não prestadas em virtude da não
apresentação de procuração nos autos, nos termos dos art. 485, IV da Lei nº 13.105/2015 c/c art. 45, VIII, alínea b da Resolução TSE n.º
23.464/2015.
Por fim, fora o processo enviado ao Ministério Público Eleitoral, para ciência e manifestação, sendo que este pronunciou-se também no sentido
de julgamento das contas como não prestadas.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Conforme o art. 30 e ss. da Lei 9.096/95 o partido político através de seus órgãos municipais deve manter escrituração contábil de forma a
permitir o conhecimento e origem de suas receitas e despesas, inclusive devendo prestar contas anualmente em prazo fixado pela legislação
eleitoral.
No caso em tela a prestação de contas foi apresentada de forma simplificada, inclusive com declaração de ausência de movimentação
financeira, não havendo qualquer impugnação de terceiros interessados ou indícios de irregularidades nas informações prestadas.
Ao compulsar os autos, verifica-se a existência de certidão lançada informando ter sido realizada conferência em sistema específico, não
havendo movimentação financeira no período. Também certificada a verificação das contas prestadas pela Comissão Executiva Estadual do
partido em destaque, não tendo sido localizados quaisquer repasses entre estes e o interessado.
Contudo, verifica-se que, mesmo após intimação específica encaminhada à agremiação partidária interessada, não foi apresentado documento
essencial exigido pela norma regulamentadora da matéria, qual seja, instrumento de procuração de advogado.
Assim dispõe o art. 29, XX da Resolução TSE n.º 23.464/2015:
“Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e se inicia com a apresentação, ao órgão da Justiça Eleitoral
competente, das seguintes peças elaboradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral:
(...)
XX – instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, com a indicação do número de fac-símile pelo qual o
patrono do órgão partidário receberá as intimações que não puderem ser publicadas no órgão oficial de imprensa;”
Tratando-se de documento essencial à análise das contas nos termos da legislação em vigor e de pressuposto para constituição e
desenvolvimento regular do processo, outra saída não resta a não ser o julgamento das contas como não prestadas, tomando-se em conta a
impossibilidade de análise do mérito nos termos do art. 485, IV da Lei nº 13.105/2015.
Diante de todo o exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas apresentadas referentes ao exercício 2016 pela Comissão Executiva do
Partido Trabalhista Nacional – PTN de Cidade Gaúcha/PR, nos termos do art. 46 inciso, IV, “a” da Resolução 23.464/2015 do TSE.
P.R.I. Cumpra-se.
Após o trânsito em jugado, registre-se junto ao Sistema de informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral e o interessado.
Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.
Cidade Gaúcha/PR, 05 de fevereiro de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral
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PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 38-73.2017.6.16.0127
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN – TAPIRA /PR
INTERESSADO: MARLENE SOARES DUTRA (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
Advogado: Wandinês Marques Piloto – OAB/PR 28.971
DECISÃO
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada Resolução
TSE nº 23.464/2015.
As contas foram apresentadas por advogado regularmente constituído nos autos. As peças contábeis foram devidamente assinadas
pelo presidente, tesoureiro e contador.
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos.
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.
O Cartório Eleitoral certificou que: a) agremiação partidária não emitiu recibos para recebimento de doações; e b) não houve
recebimento de repasses de fundo partidário realizado tanto em âmbito estadual, quanto em âmbito nacional.
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu Parecer Conclusivo pela aprovação das contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, em consonância com o parecer do Chefe de Cartório Eleitoral, pelo julgamento das
contas como aprovadas.
É o relatório.
Decido.
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade
simplificada de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério
Público para o fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva, publicação de edital no Diário da Justiça
Eletrônico, decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos da
Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, ausência de movimentação financeira, referente ao exercício financeiro de
2016, nada constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento
das contas como prestadas e aprovadas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas prestadas pela PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN – TAPIRA /PR,
referente ao exercício financeiro de 2016, com supedâneo no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e nos artigos 45, inciso VIII, “a” e 46, inciso I,
ambos da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do
trânsito em julgado.
Diligências necessárias, após arquive-se.
Cidade Gaúcha/PR, 05 de fevereiro de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 41-18.2017.6.16.0127
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL – TAPIRA/PR
INTERESSADO: ROSENI DA SILVA OLIVEIRA (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
Advogado: Wandinês Marques Piloto – OAB/PR 23.456
DECISÃO
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada Resolução
TSE nº 23.464/2015.
As contas foram apresentadas por advogado regularmente constituído nos autos. As peças contábeis foram devidamente assinadas
pelo presidente, tesoureiro e contador.
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos.
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.
O Cartório Eleitoral certificou que: a) agremiação partidária não emitiu recibos para recebimento de doações; e b) não houve
recebimento de repasses de fundo partidário realizado tanto em âmbito estadual, quanto em âmbito nacional.
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu Parecer Conclusivo pela aprovação das contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, em consonância com o parecer do Chefe de Cartório Eleitoral, pelo julgamento das
contas como aprovadas.
É o relatório.
Decido.
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade
simplificada de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
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Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério
Público para o fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva, publicação de edital no Diário da Justiça
Eletrônico, decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos da
Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, ausência de movimentação financeira, referente ao exercício financeiro de
2016, nada constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento
das contas como prestadas e aprovadas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas prestadas pela PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL – TAPIRA/PR, referente
ao exercício financeiro de 2016, com supedâneo no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e nos artigos 45, inciso VIII, “a” e 46, inciso I, ambos da
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do
trânsito em julgado.
Diligências necessárias, após arquive-se.
Cidade Gaúcha/PR, 05 de fevereiro de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral

146ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÃO
AUTOS Nº 56-37.2017.6.16.0146 – REPRESENTAÇÃO
MUNICÍPIO: LONDRINA/PR
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(A): (SIGILOSO)
ADVOGADO: RICARDO KELTER DAHER (OAB/PR nº 47.640)
JUIZ ELEITORAL: DOUTOR LUIZ GONZAGA TUCUNDUVA DE MOURA
Fica o(a) Representado(a) nos autos supraidentificados INTIMADO(A) da r. decisão proferida às fls. 35/37:
“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a Representação por doação acima de recursos de pessoa física acima do limite legal, proposta
pelo Ministério Público Eleitoral em face de (SIGILOSO).
Com fundamento no artigo 4º da Resolução nº 23.478/2016, e artigo 1º da Lei nº 9.265/1996, deixo de arbitrar honorários e fixar custas, eis que
os feitos eleitorais detêm natureza gratuita.
(...)
Londrina, 24 de janeiro de 2018.
(a)
Luiz Eduardo Asperti Nardi
Juiz Eleitoral”

INTIMAÇÃO
AUTOS Nº 55-52.2017.6.16.0146 – PETIÇÃO
MUNICÍPIO: TAMARANA/PR
REQUERENTES: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE TAMARANA/PR E OUTROS (2)
ADVOGADO(A): AMÁBILI FLORENCIO CELINO BORGES (OAB/PR nº 68.357)
JUIZ ELEITORAL: DOUTOR LUIZ GONZAGA TUCUNDUVA DE MOURA
Em deferimento à cota ministerial de fls. 41/44 dos autos em epígrafe, ficam os Requerentes supraidentificados INTIMADOS para, querendo,
no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre as informações e documentos apresentados nos autos, em especial, a informação de
movimentação de recursos no valor de R$ 17,40 (dezessete reais e quarenta centavos) e juntando a documentação comprobatória que
entenderem pertinentes (art. 45, inciso VII da Resolução nº 23.464/2015 do TSE).

157ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral
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Autos n.º 28-36.2017.6.16.0157
Petição
Requerente: Marcelo Ricieri Pinhatari
Advogado(a): Pedro Lucas Crispim Rodrigues, OAB/PR nº 76.336
Por determinação do Juiz Eleitoral Dr. Luiz Eduardo Asperti Nardi, nos termos do despacho de fls. 16, fica o(a) advogado(a) do(a)
requerente INTIMADO(A) acerca do relatório abaixo:
“A partir do exame técnico, estritamente conforme o Art. 73, §2º, V, da Resolução TSE nº 23.463/2015, e considerando, ainda, os relatórios
consultados no sistema eletrônico de prestação de contas eleitorais (SPCE-WEB), não consta a utilização pelo candidato de valores
provenientes do Fundo Partidário.
No entanto, foram identificadas as ocorrências abaixo relacionadas, sobre as quais solicita-se manifestação do prestador de contas, no prazo
de três dias (Art. 59, § 3º, da Resolução TSE nº 23.463/2015).
Cessões de veículos não registradas: existem despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões
de veículos ou publicidade com carro de som, revelando indícios de omissão de informações, bem como de eventuais receitas não declaradas
e de origem não identificada, utilizadas para a quitação de tais despesas com veículos. Há necessidade de que o candidato apresente
esclarecimentos e comprove a origem das alusivas receitas;
Omissões de receitas e gastos eleitorais: conforme a tabela seguinte, mediante confronto com notas fiscais eletrônicas, foram detectadas
pelo sistema omissões de gastos relativos ao fornecedor abaixo, nos termos do Art. 60, IV, da Resolução TSE nº 23.463/2015:
DADOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(CONFRONTO COM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE GASTOS ELEITORAIS)
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
Nº
DA
NOTA
FISCAL
777.285.377/0001-69
GGRAFICA E EDITORA OFF543
20/09/201
CCOPIAS LTDA. - ME
6

VALOR
(R$)¹

%²

180,00

16,36

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

A princípio, a despesa mencionada foi contraída, mas não foi declarada, assim como a respectiva receita utilizada para quitá-la. E da mesma
forma como no item anterior, a irregularidade revela indícios de eventuais receitas de origem não identificada, sendo necessário o
esclarecimento e comprovação da origem dos referidos recursos.
Ressalte-se também que, a partir da análise dos extratos bancários (fls. 07/10), não consta que tais valores transitaram pela conta nº 85631-2,
agência nº 0108-2, o que prejudica a confirmação efetiva da origem das receitas, e impede o controle da Justiça Eleitoral sobre a legalidade
dos recursos utilizados, bem como dos gastos eleitorais realizados.
Não havendo comprovação válida, há necessidade de que o candidato efetue o recolhimento ao Tesouro Nacional do recurso de origem não
identificada, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), nos termos do Art. 26 da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Londrina, 29 de janeiro de 2018.”
RONALDO TSUJI ISHIKI - Chefe de Cartório

Autos n.º 30-06.2017.6.16.0157
Petição
Requerente: Patricia Michella Martins
Advogado(a): Josuel Décio de Santana, OAB/PR nº 45.596
Por determinação do Juiz Eleitoral Dr. Luiz Eduardo Asperti Nardi, nos termos do despacho de fls. 17, fica o(a) advogado(a) do(a)
requerente INTIMADO(A) acerca do relatório abaixo:
“A partir do exame técnico, estritamente conforme o Art. 73, §2º, V, da Resolução TSE nº 23.463/2015, e considerando, ainda, os relatórios
consultados no sistema eletrônico de prestação de contas eleitorais (SPCE-WEB), não consta a utilização pela candidata de valores
provenientes do Fundo Partidário.
No entanto, foram identificadas as ocorrências abaixo relacionadas, sobre as quais solicita-se manifestação da prestadora de contas, no prazo
de três dias (Art. 59, § 3º, da Resolução TSE nº 23.463/2015).
Ausência de apresentação dos extratos bancários: o requerimento de regularização da situação eleitoral deve ser instruído com todos os
documentos obrigatórios da prestação de contas, nos termos do Art. 73, §2º, III, da Resolução TSE nº 23.463/2015, incluindo os extratos
bancários da conta de campanha eleitoral, contemplando todo o período de agosto a outubro/2016;
Omissão de receitas e gastos eleitorais: conforme a tabela seguinte, mediante confronto com notas fiscais eletrônicas, durante a análise da
prestação de contas final apresentada anteriormente nos Autos nº 131-77.2016.6.16.0157, foi detectado pelo sistema uma omissão de gastos
relativa ao fornecedor abaixo, consoante o Art. 60, IV, da Resolução TSE nº 23.463/2015:
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DADOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(CONFRONTO COM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE GASTOS ELEITORAIS)
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
Nº DA NOTA VALOR (R$)¹
FISCAL
07/09/2016
07.547.167/000
GRAFICA
OYAMA 395
237,93
1-16
LTDA - ME
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%²
7,55

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

A despesa não havia sido declarada, assim como a respectiva receita utilizada para quitá-la, sendo que posteriormente os valores foram
registrados na retificação das contas dos presentes autos, e juntada a nota fiscal nº 395 (fls. 15).
Entretanto, apesar da prestadora ter declarado que as receitas auferidas para pagamento da despesa foram originárias de recursos próprios, a
partir da análise dos extratos eletrônicos do sistema SPCE, não consta que tais valores transitaram pela conta bancária nº 2.789-0, agência nº
1479, restando prejudicada a comprovação efetiva da origem dos recursos, e impedindo também o controle da Justiça Eleitoral sobre a
legalidade dos recursos utilizados, bem como dos gastos eleitorais realizados.
Há necessidade, portanto, que a candidata efetue o recolhimento ao Tesouro Nacional do recurso de origem não identificada, no valor de R$
237,93 (duzentos e trinta e sete reais e noventa e três centavos), nos termos do Art. 26 da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Londrina, 31 de janeiro de 2018.”
RONALDO TSUJI ISHIKI - Chefe de Cartório

Autos n.º 31-88.2017.6.16.0157
Petição
Requerente: Marcus Vinicius Guarido Trigo
Advogado(a): Josuel Décio de Santana, OAB/PR nº 45.596
Por determinação do Juiz Eleitoral Dr. Luiz Eduardo Asperti Nardi, nos termos do despacho de fls. 13, fica o(a) advogado(a) do(a)
requerente INTIMADO(A) acerca do relatório abaixo:
“A partir do exame técnico, estritamente conforme o Art. 73, §2º, V, da Resolução TSE nº 23.463/2015, e considerando, ainda, os relatórios
consultados no sistema eletrônico de prestação de contas eleitorais (SPCE-WEB), foram identificadas as ocorrências abaixo relacionadas,
sobre as quais solicita-se manifestação do prestador de contas, no prazo de três dias (Art. 59, § 3º, da Resolução TSE nº 23.463/2015).
Ausência de apresentação dos extratos bancários relativos à conta do Fundo Partidário: o requerimento de regularização da situação
eleitoral deve ser instruído com todos os documentos obrigatórios da prestação de contas, nos termos do Art. 73, §2º, III, da Resolução TSE nº
23.463/2015, incluindo os extratos bancários da conta nº 3216-0, agência nº 1553, banco 104, utilizada para recebimento de recursos do
Fundo Partidário, conforme declarada no sistema SPCE após a retificação da prestação de contas, demonstrando a movimentação financeira
ou sua ausência, e contemplando todo o período de campanha de agosto a outubro/2016;
Omissão de receitas e gastos eleitorais: conforme a tabela seguinte, mediante confronto com notas fiscais eletrônicas, durante a análise da
prestação de contas final apresentada anteriormente nos Autos nº 140-39.2016.6.16.0157, foi detectado pelo sistema uma omissão de gastos
relativa ao fornecedor abaixo, consoante o Art. 60, IV, da Resolução TSE nº 23.463/2015:
DADOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(CONFRONTO COM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE GASTOS ELEITORAIS)
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
Nº
DA
NOTA VALOR (R$)¹
FISCAL
07/09/2016
07.547.167/000
GRAFICA
OYAMA 392
237,93
1-16
LTDA - ME

%²
66,09

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

A despesa não havia sido declarada, assim como a respectiva receita utilizada para quitá-la, sendo que posteriormente os valores foram
registrados na retificação das contas dos presentes autos, e juntada a nota fiscal nº 392 (fls. 08).
Entretanto, apesar do prestador ter declarado que as receitas auferidas para pagamento da despesa foram originárias de recursos próprios, a
partir da análise dos extratos bancários de fls. 05/07, não consta que tais valores transitaram pela conta nº 3.453-6, agência nº 1284, restando
prejudicada a comprovação efetiva da origem dos recursos, e impedindo também o controle da Justiça Eleitoral sobre a legalidade dos
recursos utilizados, bem como dos gastos eleitorais realizados.
Há necessidade, portanto, que o candidato efetue o recolhimento ao Tesouro Nacional do recurso de origem não identificada, no valor de R$
237,93 (duzentos e trinta e sete reais e noventa e três centavos), nos termos do Art. 26 da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Londrina, 06 de fevereiro de 2018.”
RONALDO TSUJI ISHIKI - Chefe de Cartório
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167ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL/ELEIÇÕES 2016
MUNICÍPIO: ORTIGUEIRA, PR
CANDIDATO (A): MARIA BERNADETE NERI FRAZZATO
NÚMERO DO PROCESSO: 207-71.2016.6.16.0167
ADVOGADO: PATRICIA FERREIRA BRIZOLA ALEIXO RODRIGUES, OAB/PR 57.360
Publicação na forma da lei conforme teor que segue:
“Intimação do prestador de contas para manifestação em até três dias acerca do parecer técnico conclusivo que opinou pela desaprovação das
contas”.
Ortigueira, Pr, 07 de fevereiro de 2018.
EDITAL DE IMPUGNAÇÃO DE CONTAS ANUAIS
PRAZO: 5 DIAS
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR RICARDO PIOVESAN, JUIZ ELEITORAL DA 167ª ZONA ELEITORAL, DO PARANÁ, nos termos
do art. 31, §3º, da RESOLUÇÃO TSE 23.464/2015, FAZ SABER que foram apresentadas as contas anuais referentes ao exercício financeiro
do ano de 2016 do orgão partidário municipal abaixo:
PMDB – Presidente: CLEITON KIELSE BORDINI CRISOSTOMO
E para que qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público bem como qualquer outro interessado, possam impugná-las
no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do presente edital, em petição fundamentada dirigida a este Juízo Eleitoral, relatando fatos
e indicando provas, indícios e circunstâncias.
DADO E PASSADO, nesta cidade de Ortigueira, em 07 de fevereiro de 2018. Eu, Lucas Felipe Militão, Chefe de Cartório e. e., expedi e
conferi o presente edital, de ordem do Excelentíssimo Juiz Eleitoral, nos termos do art. 1º, inciso I, da Portaria nº 01/2016.
Lucas Felipe Militão
Chefe de Cartório e. e.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2016
MUNICÍPIO: ORTIGUEIRA, PR
PARTIDO (S): PSB DE ORTIGUEIRA
NÚMERO DO PROCESSO: 82-69.2017.6.16.0167
De ordem do MM. Juiz Eleitoral da 167ª Zona Eleitoral – Ortigueira/PR, Doutor Ricardo Pivesan FICA NOTIFICADO O PSB – Partido Socialista
Brasileiro no Município de Ortigueira-PR, na pessoa de seu Presidente, o Sr. JOAREZ FRANÇA COSTA JÚNIOR, brasileiro, filho de Joarez
França Costa e Nelcy França Costa, nascido aos 12/04/1978, atualmente em local incerto e não sabido, para, querendo, no prazo de 72
(setenta e duas) horas apresentar as Contas do Orgão Partidário Municipal do PSB referente ao ano de 2016, nos termos do art. 30 e
seguintes da Lei 9.096/1995.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital, que será
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/PR, nos termos da Resolução TRE/PR nº 543/2008 e afixado no local de costume do Cartório
Eleitoral, pelo prazo de 20 dias. Dado e passado nesta Cidade de Ortigueira/PR, em 07 de fevereiro de 2018. Eu, Lucas Felipe Militão, Chefe
de Cartório e. e., preparei, conferi e subscrevi o presente Edital, autorizado pelo art. 1º, inciso I, da Portaria nº 02/2016
Ortigueira, Pr, 07 de fevereiro de 2018.

176ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

RELAÇÃO 002/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 118-21.2016.6.16.0176
CANDIDATO: MARCOS ANDRÉ FERREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO: DR. DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (OAB/PR N. 19.214) E OUTROS
I – Diante do recente entendimento jurisprudencial da Corte Eleitoral Paranaense (RE nº 418-70.2016.6.16.0050, rel. Des. Luiz Taro Oyama,
julgado em 24/4/2017; RE nº 566-21.2016.6.16.0000, rel. Juiz Ivo Faccenda, julgado em 15/5/2017), converto o rito em ordinário, com base no
art. 62 da Resolução TSE n. 23.463/2015.
II – Intime-se o candidato para que, no prazo de setenta e duas horas, possa se manifestar sobre o parecer conclusivo e o parecer do
representante ministerial, ambos no sentido da desaprovação.
III – Havendo resposta por parte do candidato, emita-se novo parecer técnico conclusivo e abra-se vista ao douto representante ministerial.
Não havendo resposta, voltem os autos conclusos.
Curitiba, 7 de fevereiro de 2018.
DOUGLAS MARCEL PERES
Juiz da 176ª Zona Eleitoral
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PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 117-36.2016.6.16.0176
CANDIDATO: MARCO ANTONIO BARBOSA RODRIGUES
ADVOGADO: DRA. LIS PATRIS FARIA FRANÇA (OAB/PR 64.882)
I – Diante do recente entendimento jurisprudencial da Corte Eleitoral Paranaense (RE nº 418-70.2016.6.16.0050, rel. Des. Luiz Taro Oyama,
julgado em 24/4/2017; RE nº 566-21.2016.6.16.0000, rel. Juiz Ivo Faccenda, julgado em 15/5/2017), converto o rito em ordinário, com base no
art. 62 da Resolução TSE n. 23.463/2015.
II – Intime-se o candidato para que, no prazo de setenta e duas horas, possa se manifestar sobre o parecer conclusivo e o parecer do
representante ministerial, ambos no sentido da desaprovação.
III – Havendo resposta por parte do candidato, emita-se novo parecer técnico conclusivo e abra-se vista ao douto representante ministerial.
Não havendo resposta, voltem os autos conclusos.
Curitiba, 7 de fevereiro de 2018.
DOUGLAS MARCEL PERES
Juiz da 176ª Zona Eleitoral

195ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Re. 02/2018

Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº: 358-50.2016.6.16.0195
Investigante(s):Coligação A Campina Para Todos e Campina Que Queremos
Advogado(s): Gabriel Ricardo Bora - OAB: 65969/PR; Luiz Gustavo De Andrade - OAB: 35267/PR;
Investigado(s):Bihl Elerian Zanetti, Nilson Falavinha, Coligação Compromisso com o Futuro, Sergio Cavagni, Coligação Campina, Vamos
Adiante
Advogado(s): Adam Prudenciano De Souza - OAB: 57633/PR; Jeriel Dos Passos - OAB: 56865/PR; Wagner Luiz Zaclikevis - OAB: 66181/PR;
Investigado(S):Luiz Carlos Assunção
Advogado(s): Tailaine Cristina Costa - OAB: 66146/PR; Emma Roberta Palu Bueno - OAB: 70382/PR; Guilherme De Salles Gonçalves - OAB:
21989/PR; Kamille Zillioto Ferreira - OAB: 79545/PR
Intimação, na forma da Lei, do r. despacho abaixo:
DESPACHO
Autos 358-16.2016.6.16.0195
Rejeito o pedido de fl. 1326 para oitiva da testemunha mencionada, pois entendo que seria encargo da parte arrolar pessoa determinada, não
cabendo a este juízo proceder a diligências investigativas para apuração de eventual pseudônimo utilizado;
Desta maneira somente serão ouvidas as testemunhas arroladas à fl. 1256;
As testemunhas deverão ser trazidas à audiência de instrução pela parte que as arrolou, na forma do art. 5º da Lei n. 64/1.990, sendo encargo
dos advogados procederem à intimação das testemunhas, na forma do art. 455 do Código de Processo Civil;
Designo a data de 23 DE FEVEREIRO DE 2018 às 14H30MIN para proceder às oitivas;
Determino que a serventia certifique nos autos se as testemunhas são filiadas a partido político e/ou se candidataram a qualquer cargo político
na eleição de 2016, a fim de que se possa no ato se verificar se as mesmas serão ouvidas como testemunhas ou informantes;
Intimem-se. Cumpra-se. Ciência ao MPE.
Campina Grande do Sul, 6 de fevereiro de 2018.
ADRIANA BENINI - Juíza de Direito

REPRESENTAÇÃO 32-27.2015.6.16.0195
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: TGA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA ME
ADVOGADO: EDUARDO VIEIRA DE SOUZA BARBOSA – OAB 48709-PR; LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO – OAB 42621-PR;
FERNANDO BUENO DE CASTRO – OAB 42637-PR
Intimação, na forma da Lei:
REPRESENTAÇÃO 32-27.2015.6.16.0195
Considerando o trânsito em julgado da decisão de fls. 428 e cálculo de fls. 432, DETERMINO que a representada TGA ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA-ME seja intimada para pagar espontaneamente a multa, devidamente atualizada, no prazo de 30 (trinta) dias.
Não havendo pagamento, determino, com fulcro nos artigos 252 e seguintes do Provimento 03/2013 da CRE/PR, que seja inscrita em dívida
ativa a multa eleitoral no valor de 1.218.578,46 (um milhão, duzentos e dezoito mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e seis
centavos).
Após, remeta-se Termo de Inscrição de Multa Eleitoral ao TRE-PR, para fins de inscrição na Dívida Ativa da União e cobrança mediante
executivo fiscal pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
Anote-se a multa no Livro de Inscrição de Dívida.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se nos termos do art. 255 do Provimento 03/2013.
Cumpra-se.
Campina Grande do Sul, 06 de fevereiro de 2018.
ADRIANA BENINI
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Juíza Eleitoral

203ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

RELAÇÃO N. 02/2018
PETIÇÃO: 99-94.2017.6.16.0203
NOTIFICADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) – CANTAGALO/PR
INTERESSADOS: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, ELITON MACHADO DO BONFIM E RILDO JOSÉ FELTRACO
ADVOGADA: MARIAH APARECIDA ALVES RODRIGUES (OAB/PR 68.728)
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
Efetuada análise da documentação apresentada, nos termos do art. 29 da Res. TSE nº 23.464/2015, verificou-se a necessidade de que o
partido preste esclarecimentos acerca da(s) impropriedade(s) detectadas.
Desta forma, fica Vossa Senhoria notificado(a), nos termos do § 3º, art. 34 da Res. TSE nº 23.464/2015, a adotar as providências abaixo, no
prazo de 20 (vinte) dias após a publicação desta, cabendo observar que eventuais pendências/irregularidades posteriormente constatadas
poderão ser objeto de nova diligência.
PARECER TÉCNICO
Trata-se de requerimento de regularização das contas não prestadas do Partido Social Democrático – PSD de Cantagalo/PR, referente ao
exercício financeiro de 2016.
Inicialmente, em pesquisa no Cartório desta 203ª Zona Eleitoral, verificou-se que diante da ausência de elementos essenciais ao julgamento,
as contas anteriormente apresentadas (PROC. Nº 60-97.2017.6.16.0203) foram julgadas como não prestadas, resultando na suspensão do
repasse das cotas do Fundo Partidário ao mencionado partido.
Em atendimento ao disposto no art. 59, § 1º, inciso V da Resolução nº 23.464/2015 do TSE, o edital nº 52/2017 foi publicado no DJE de
16/11/2017 e o mandado de entrega e notificação foi entregue ao Ministério Publico Eleitoral em 04/12/2017, não tendo ocorrido impugnação.
Em consulta à composição partidária, constatou-se a legitimidade do presidente e tesoureiro do partido requerente. O órgão partidário
encontra-se regularmente representado por advogado constituído nos autos (docs. de fls. 24/25).
Em consulta ao site do TRE/PR, obtive a informação de que não houve repasse de recursos do fundo partidário ou outros recursos pelo
diretório estadual ao partido em análise.
Em pesquisa junto ao site do TSE, observou-se também a ausência de repasse de recursos do fundo partidário ou outros recursos pelo
diretório nacional ao partido em análise.
Através do Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA) foram encontrados extratos bancários encaminhados pelo Banco do Brasil acerca
da conta utilizada para a campanha eleitoral de 2016. Analisando-se a movimentação financeira detectada, tem-se que os gastos espelhados
no SPCA se referiram a gastos de campanha, devidamente registrados e já julgados na prestação de contas do pleito eleitoral de 2016.
Ainda, não foram detectadas movimentações de bens estimáveis em dinheiro no ano de 2016, incluindo o período eleitoral.
As peças contábeis apresentadas foram devidamente assinadas pelo presidente, tesoureiro e contador. Constatou-se a ausência de algumas
peças (lista em anexo), tais como Livro Razão e Livro Diário. Todavia, entende-se que a não regularização de tais itens não impede a análise
das informações prestadas, uma vez que o conjunto probatório ofertado mostrou-se suficiente para denotar confiabilidade às contas.
Dessa forma, esta Unidade Técnica opina, desde já, em caso de inércia do prestador, pela regularização das contas não prestadas.
É o Parecer. À consideração superior.
Cantagalo, 05 de fevereiro de 2018.
Rafaela Pires de Sá Leite
Chefe de Cartório da 203ª Zona Eleitoral
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Instrumento de Mandato (Procuração
Advogado) do Partido, do Presidente e do
Tesoureiro

Art.29, XX

OK

Certidão de Regularidade do CRC do
contador

Art.29, XXI

OK

Relação de Agentes Responsáveis

Art.29, lX

OK

Demonstração de Fluxos de Caixa.

Art.29, XVIII

OK

Demonstrativo de Receitas e Gastos.

Art.29, XIV

OK

Demonstrativo de Obrigações a Pagar.

Art.29, XII

OK

Demonstrativo dos Recursos Recebidos do
Fundo Partidário

Art.29, X

OK

Demonstrativo dos Recursos Distribuídos
do Fundo Partidário. Obs.: distribuídos a
candidatos, partidos ou comitês

Art.29, X

OK

Demonstrativo de Doações Financeiras
Recebidas

Art.29, XI

OK

Demonstrativo de Doações Estimáveis
Recebidas (se houver, ou conjunto com
doações financeiras)

Art.29, XI

OK

Demonstrativo de Dívidas de Campanha.

Art.29, XIII

OK

Controle de Despesas com
(somente para Fundo Partidário)

Art.21, II

OK

Demonstrativo de Sobras Financeiras de
Campanha,
discriminando
valores
recebidos e a receber

Art.29, XVII

OK

Demonstrativo de Sobras de Campanha de
Bens Permanentes

Art.29, XVII

OK

Demonstrativo das Transferências de
Recursos para Candidatos, Comitês e
Partidos

Art.29, XV

OK

Demonstrativo de Contribuições Recebidas

Art.29, XVI

OK

Parecer da Comissão Executiva/ Provisória
ou do Conselho Fiscal.

Art.29, II

NÃO

PENDENTE

Parecer da Fundação, se houver filial no
município.

Art.29, II

NÃO

PENDENTE

Relação de Contas Bancárias abertas.

Art.29, IIl

Conciliação
necessária

Bancária,

Pessoal

somente

se

GRU referente RONI conforme art. 12, 13
e 14, se houver

OK

Art.29, lV

OK

Art.29, VII

OK
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Demonstrativo de Acordos, se houver
Extratos
bancários,
contas/aplicações

de

todas

Art.29, VIII
as
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OK

Art.29, V

NÃO

NÃO
CONTEMPLA
TODO O ANO DE
2016.

Livro Diário, encadernado, registrado e
autenticado

Art.26, I e §§ 3º e
4º

NÃO

PENDENTE

Livro Razão

Art.26, II

NÃO

PENDENTE

Documentos fiscais dos gastos, caso tenha
recebido Fundo Partidário (somente
despesas pagas com FP)

Art.29, VI

OK

Notas Explicativas, se houver

Art.29, XXII

OK
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