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PRESIDÊNCIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Atos do Procurador
Portarias

PORTARIA Nº 43/2019
PR-PR-00006984/2019

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 79 da Lei
Complementar nº 75/93, bem como o contido no Ofício nº 0113/2019/PGJ/PR, resolve
DESIGNAR
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, quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019

Página 3

os Membros do Ministério Público abaixo relacionados como Promotores Eleitorais Substitutos para atenderem, nos períodos discriminados,
os serviços das Zonas Eleitorais mencionadas, em virtude de férias, licenças e outros afastamentos dos Promotores de Justiça Titulares, nos
termos da Lei Complementar nº 75/93 e Lei Federal nº 8625/93 e considerando que os respectivos Promotores de Justiça indicados não se
encontram nas situações arroladas no §1º, art. 2º, da Resolução Conjunta nº 01/2012-PRE/PGJ, de 29/05/12:

NOME / TITULARIDADE
LUIZ CARLOS HALLVAZZ FILHO
Promotor de Justiça da 014ª Seção Judiciária
de CURITIBA
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
BRUNO RODRIGUES DA SILVA
Promotor de Justiça da 02ª PJ de ANTONINA
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
DIEGO RINALDI CORDOVA
Promotor Substituto da 57ª SJ de RIO
BRANCO DO SUL

ZONA
ELEITORAL
001ª z.e. de
CURITIBA

MOTIVO /
PERÍODO
Férias
02 a 05/02/19

RES.
PGJ
6655/18

006ª z.e. de
ANTONINA

Férias
21/01/19

0511/19

007ª z.e. de
CERRO AZUL

Licença
para
Tratamento de
Saúde
24/01/19
Férias
28/01 a 07/02/19

0493/19

009ª z.e. de
CAMPO
LARGO

Afastamento
21 a 27/01/19

0427/19

009ª z.e. de
CAMPO
LARGO

Férias
28/01 a 01/02/19

0427/19

012ª z.e. de
SÃO MATEUS
DO SUL

Férias
04/02/19

6655/18

014ª z.e. de
PONTA
GROSSA

Licença Especial
11 a 15/02/19

0213/19

018ª z.e. de
JAGUARIAÍVA

Afastamento
25/01/19

0443/19

026ª z.e. de
CORNÉLIO
PROCÓPIO

Afastamento
28/01/19

0482/19

027ª z.e. de
PIRAÍ DO SUL

Licença
para
Tratamento de
Saúde
22/01/19
Férias
21/02 a 22/03/19

0487/19

034ª z.e. de
IRATI

Férias
11 a 25/02/19

0330/19

CLARA DE CAMPOS MARTINS RODRIGUES
Promotora Substituta da 71ª Seção Judiciária
de PINHÃO
(Alterando em parte a Portaria nº 31/19-PRE)
GUILHERME DE BARROS PERINI
Promotor de Justiça da 05ª PJ de CAMPO
LARGO
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
GUILHERME DE BARROS PERINI
Promotor de Justiça da 05ª PJ de CAMPO
LARGO
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
JACKSON XAVIER RIBEIRO
Promotor de Justiça da 02ª PJ de SÃO
MATEUS DO SUL
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
MARCELO AUGUSTO RIBEIRO
Promotor de Justiça da 16ª PJ de PONTA
GROSSA
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
MARCOS ANTONIO LOPES STAMM
Promotor de Justiça da 02ª PJ de
JAGUARIAÍVA
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
FRANCISCO ILÍDIO HERNANDES LOPES
Promotor de Justiça da 02ª PJ de CORNÉLIO
PROCÓPIO
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
THAIS BUENO MARTINS RIBEIRO
Promotora Substituta da 70ª SJ de
JAGUARIAÍVA

007ª z.e. de
CERRO AZUL

TIBÉRIO ARAÚJO QUADROS
Promotor de Justiça da 02ª PJ de UNIÃO DA
VITÓRIA
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
MARIA LUIZA CORREA DE MELLO
Promotora de Justiça da 02ª PJ de IRATI
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
CAIO HIDEKI KUSABA
Promotor Substituto da 33ª SJ de IRATI

033ª z.e. de
UNIÃO
DA
VITÓRIA

037ª z.e. de
MALLET

Férias
26/02 a 01/03 e
16 a 17/04/19

0438/19

CAROLINE GUZZI ZUAN ESTEVES
Promotora de Justiça da 17ª PJ de LONDRINA
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
EDVALDO JOSÉ DE LIMA
Promotor de Justiça da 05ª PJ de LONDRINA
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
CLÁUDIO CESAR CORTESIA
Promotor de Justiça da 02ª PJ de
GUARAPUAVA

041ª z.e. de
LONDRINA

Férias
02 a 05/03/19

0264/19

041ª z.e. de
LONDRINA

Férias
04/02/19
01/03/19
Afastamento
25/01/19

043ª z.e. de
GUARAPUAV
A

0548/19

0330/19

0264/19
a
0492/19
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(conforme Quadro de antiguidade Eleitoral)
JOÃO CARLOS NEGRÃO
Promotor de Justiça da 05ª PJ de ARAUCÁRIA
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
(Alterando em parte a Portaria 08/19)
JULIANA GONÇALVES KRAUSE
Promotora de Justiça da 01ª Promotoria de
ARAUCÁRIA
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
CAIO HIDEKI KUSABA
Promotor Substituto da 33ª Seção Judiciária de
IRATI
BRUNO FIGUEIREDO CACHOEIRA DANTAS
Promotor Substituto da 45ª Seão Judiciária de
SANTO ANTONIO DA PLATINA
BERNARDO MARINO CARVALHO
Promotor Substituto da 54ª Seção Judiciária de
ANDIRÁ
FERNANDO
AUGUSTO
SORMANI
BARBUGIANI
Promotor de Justiça da 04ª PJ de
ARAPONGAS
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
LUCILIO DE HELD JUNIOR
Promotor de Justiça da 01ª PJ de ASTORGA
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
LUCILIO DE HELD JUNIOR
Promotor de Justiça da 01ª PJ de ASTORGA
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
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050ª z.e. de
ARAUCÁRIA

Férias
23/01/19

6655/190
436/19

050ª z.e. de
ARAUCÁRIA

Afastamento
13 a 15/02/19

0442/19

053ª z.e. de
TEIXEIRA
SOARES
055ª z.e. de
JOAQUIM
TÁVORA
057ª z.e. de
ANDIRÁ

Férias
04 a 11/02/19

0330/19
e
0603/19
0330/19

Afastamento
11 a 15/02/19

0570/19

061ª z.e. de
ARAPONGAS

Férias
11/02/19

0116/19

067ª z.e. de
ASTORGA

Férias
11 a 15/02/19

0290/19

067ª z.e. de
ASTORGA

0357/19

Férias
06 a 20/02/19

MARCIA FELIZARDO ROCHA DE PAULI
Promotora de Justiça da 05ª PJ de
PARANAVAÍ
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
ROBERTA WINTER SUGAUARA JORGE
Promotora de Justiça da 01ª PJ de
PARANAVAÍ
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
WILSON EUCLIDES GUAZZI MASSALI
Promotor de Justiça da 6ª SJ de MARIALVA

072ª z.e. de
PARANAVAÍ

Licença
para
tratamento
de
saúde
08/02/19
Férias
06 a 28/02/19

072ª z.e. de
PARANAVAÍ

Férias
04 e 05/02/19

0330/19

081ª z.e. de
MARIALVA

Férias
28 a 31/01/19

6655/18

BRUNO FIGUEIREDO CACHOEIRA DANTAS
Promotor Substituto da 45ª SJ de SANTO
ANTÔNIO DA PLATINA

082ª z.e. de
RIBEIRÃO DO
PINHAL

0476/19

SÉRGIO SEGURADO BRAZ FILHO
Promotor de Justiça da 01ª PJ de COLORADO

087ª z.e. de
ALTO
PARANÁ
089ª z.e. de
UMUARAMA

Licença
para
Tratamento de
Saúde
24/01/19
Afastamento
11 a 22/02/19
Férias
24 e 25/01/19

6655/18
0515/19

Férias
18 a 22/02/19

0509/19

092ª z.e. de
GOIOERÊ

Férias
15/02/19

0565/19

093ª z.e. de
IVAIPORÃ

Férias
11 a 15/03 e de
10 a 11/04/19
Licença
para
Tratamento de
Saúde
22/01 a 08/02/19

0574/19

PAULO ROBERTO ROBLES ESTEBON
Promotor de Justiça da 02ª PJ de UMUARAMA
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
(Alterando em parte a Portaria 08/19)

de

0330/19

0448/19

SÉRGIO SOUZA MEYER
Promotor de Justiça da 02ª PJ de GUAÍRA
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
TEILOR SANTANA DA SILVA
Promotor Substituto da 22ª Seção Judiciária de
ASSAÍ
EGÍDIO KLAUCK
Promotor de Justiça da 02ª PJ de IVAIPORÃ
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
ANDRÉ RUIZ PRATES
Promotor Substituto da 27ª SJ de CRUZEIRO
DO OESTE

090ª z.e.
GUAÍRA

JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR
Promotor Eleitoral da 168ª Zona Eleitoral de
Mangueirinha (Inc. III, §2º do art. 1º da Res.
30/08-CNMP)
LEONARDO GOMES FERRARI
Promotor Substituto da 37ª SJ de LOANDA

101ª z.e. de
CORONEL
VIVIDA

Férias
11 a 17/02/19

6655/18
0018/19
0518/19

105ª z.e. de
TERRA RICA

Férias
11 a 22/02/19

0212/19

100ª z.e. de
PARAÍSO DO
NORTE

0469/19

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, quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019
TIAGO VACARI
Promotor de Justiça da 01ª PJ de DOIS
VIZINHOS
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
GUILHERME
CARVALHO
CAVALCANTE
OLIVEIRA
Promotor Substituto da 37ª Seção Judiciária de
LOANDA
TEILOR SANTANA DA SILVA
Promotor Substituto da 22ª Seção Judiciária de
ASSAÍ
(Alterando em parte a Portaria nº 31/19-PRE)
PHILIPE SALOMÃO MARINHO DE ARAUJO
Promotor Substituto da 55ª SJ de MARECHAL
CÂNDIDO RONDON
JULYETH ALAMINI DOS SANTOS
Promotora Substituta da 56ª SJ de REALEZA
PEDRO
TENÓRIO
SOARES
VIEIRA
TAVARES
Promotor Substituto da 64ª Seção Judiciária de
DOIS VIZINHOS
SILVIA TESSARI FREIRE
Promotora de Justiça da 13ª PJ de CASCAVEL
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
ADOLFO VAZ DA SILVA
Promotor de Justiça da 04ª PJ de FAZENDA
RIO GRANDE
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
ELAINE LOPO RODRIGUES
Promotora de Justiça da 02ª PJ de CIANORTE
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
PEDRO
TENÓRIO
SOARES
VIEIRA
TAVARES
Promotor Substituto da 64ª Seção Judiciária de
DOIS VIZINHOS
JULYETH ALAMINI DOS SANTOS
Promotora Substituta da 56ª Seção Judiciária
de REALEZA
JOÃO LUIZ MARQUES FILHO
Promotor de Justiça da 2ª PJ de QUEDAS DO
IGUAÇU
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
CAROLINA NISHI COELHO
Promotora Substituta da 52ª SJ de
WENCESLAU BRAZ
FRANCISCO DAVI FERNANDES PEIXOTO
Promotor Substituto da 40ª SJ de PALMAS
(Alterando em parte a Portaria 31/19-PRE)
CARLOS FREDERICO DOS GUARANYS
ESCOCARD DE AZEVEDO
Promotor Substituto da 69ª SJ de CORBÉLIA
CARLOS FREDERICO DOS GUARANYS
ESCOCARD DE AZEVEDO
Promotor Substituto da 69ª Seção Judiciária de
CORBÉLIA
MARCIO SOARES BERCLAZ
Promotor de Justiça da 04ª PJ de ALMIRANTE
TAMANDARÉ
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
(Alterando em parte a Portaria nº 08/19-PRE)
JACSON LUIZ ZILIO
Promotor de Justiça da 5ª PJ Criminal de
Curitiba
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
(Alterando em parte a Portaria 08/19)
ANA KARINA ABRÃO GAMA MONTEIRO
Promotora de Justiça da 06ª PJ de COLOMBO
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
FELLIPE JOSÉ GEHR
Promotor de Justiça da 02ª PJ de CAMPINA
GRANDE DO SUL
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115ª z.e. de
DOIS
VIZINHOS

Férias
28/02 a 29/03/19

0330/19

124ª z.e. de
PALOTINA

Férias
29/01 a 01/02/19

0546/19

127ª z.e. de
CIDADE
GAÚCHA

Férias
29/01/19

0566/19

129ª z.e. de
SANTA
HELENA
130ª z.e. de
REALEZA
140ª z.e. de
MARMELEIRO

Afastamento
21/02/19

0457/19

Afastamento
13 a 15/02/19
Férias
01 a 15/02/19

0414/19

143ª z.e. de
CASCAVEL

Férias
25/02 a 11/03/19

6655/18

144ª z.e. de
FAZENDA RIO
GRANDE

Férias
04 a 15/02/19

0266/19

149ª z.e. de
CIANORTE

Afastamento
28/01 a 01/02/19

0533/19

151ª z.e. de
SÃO JOÃO

Férias
11 a 27/02/19

0330/19
e
0422/19

162ª z.e. de
SALTO
DO
LONTRA
163ª z.e. de
QUEDAS
DO IGUAÇU

Férias
18/02 a 04/03/19

0330/19

Afastamento
04 a 08/02/19

0408/19

164ª z.e. de
ARAPOTI

Afastamento
11 a 21/02/19

0226/19

168ª z.e. de
MANGUEIRIN
HA
169ª z.e. de
CAMPINA DA
LAGOA
169ª z.e. de
CAMPINA DA
LAGOA

Licença
Paternidade
25 e 26/01/19
Afastamento
25/01/19

0052/19
0433/19

Afastamento
06 a 08/02/19

0569/19

171ª z.e. de
ALMIRANTE
TAMANDARÉ

Férias
25/01/19

6655/190
441/19

177ª z.e. de
CURITIBA

Férias
21/01/19

6655/18

186ª z.e. de
COLOMBO

Afastamento
14 e 15/02/19

0449/19

195ª z.e. de
CAMPINA
GRANDE DO

Férias
11/02/19

0330/19

0330/19

0480/19
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(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
RITA DE CASSIA PERTUSSATTI RIBEIRO
Promotora de Justiça da 01ª PJ de CAMPINA
GRANDE DO SUL
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
AMANDA GEHR
Promotora Substituta da 44ª Seção Judiciária
de PITANGA

SUL
195ª z.e. de
CAMPINA
GRANDE DO
SUL
196ª z.e. de
MANOEL
RIBAS
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Férias
12 a 25/02/19

0330/19

Afastamento
15/02/19

0568/19

Curitiba, 4 de fevereiro de 2019

ELOISA HELENA MACHADO
PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL

DIRETORIA-GERAL
Atos do Diretor-Geral
Portarias

PORTARIA N.º 020/2019
O BACHAREL SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN, DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 30, inciso VII, do Regulamento da Secretaria deste Tribunal, e
considerando o contido no Processo Administrativo Digital nº 810/2019,
RESOLVE
AUTORIZAR o servidor WILLIAN WEID BEZERRA, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal
deste Tribunal e, em comissão, Assistente I da Coordenadoria Processual, à CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL no interesse do serviço e sem
prejuízo das atribuições do seu cargo, de acordo com o Artigo 1º da Lei nº 9.327, de 09 de dezembro de 1996, a partir da data da publicação.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 30 de janeiro de 2019.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
Diretor-Geral

Concessão de Suprimento de Fundos

Processo nº 448/2019
Considerando a Instrução Normativa 02/2013 – TRE-PR
SUPRIMENTO DE FUNDOS concedido ao servidor JORGE KOVALSKI (Técnico Judiciário), da Seção de Manutenção de Imóveis do Interior SMIN.
FINALIDADE:
Pagamento de materiais e prestação de serviços.
VALOR TOTAL:
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
TIPO, NATUREZA DA DESPESA E VALOR:
Material de Consumo – 339030 – R$ 3.800,00
Prestação de Serviços (pessoa jurídica) – 339039 – R$ 3.800,00
Prestação de Serviços (pessoa física) – 339036 – R$ 00,00
Obrigações Tributárias e Contributivas – 339047 – R$ 400,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:
De 4 de fevereiro de 2019 a 4 de maio de 2019.

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, quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019

Página 7

PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
De 6 de maio de 2019 a 15 de maio de 2019.
23 de janeiro de 2019.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
Diretor-Geral

Processo nº 450/2019
Considerando a Instrução Normativa 02/2013 – TRE-PR
SUPRIMENTO DE FUNDOS concedido ao servidor ALCEU JOSÉ DE LIMA JUNIOR (Técnico Judiciário), da Seção de Manutenção de Imóveis
do Interior - SMIN.
FINALIDADE:
Pagamento de materiais e prestação de serviços.
VALOR TOTAL:
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
TIPO, NATUREZA DA DESPESA E VALOR:
Material de Consumo – 339030 – R$ 2.100,00
Prestação de Serviços (pessoa jurídica) – 339039 – R$ 1.800,00
Prestação de Serviços (pessoa física) – 339036 – R$ 00,00
Obrigações Tributárias e Contributivas – 339047 – R$ 100,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:
De 24 de janeiro de 2019 a 23 de abril de 2019.
PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
De 24 de abril de 2019 a 3 de maio de 2019.
23 de janeiro de 2019.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
Diretor-Geral

SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria Processual - Seção de Autuação e Distribuição
Resenha de Distribuição

Relação nº 006/2019
Resenha de Distribuição, realizada no período de 29 de janeiro de 2019 a 4 de fevereiro de 2019, quando foram distribuídos pelo Sistema de
Processamento de Dados os seguintes feitos:
Prestação de Contas nº 137-07.2015.6.16.0000 (1)
Origem: MARINGÁ-PR
Relator: TITO CAMPOS DE PAULA
Tipo:
Redistribuição por assunção a Presidência
REQUERENTE : PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS, (Comissão Executiva Estadual)
REQUERENTE : VALTER VIANA, (Ex-Presidente da Comissão Executiva Estadual)
REQUERENTE : GILSON VIEIRA DA SILVA, (Ex-Tesoureiro da Comissão Executiva Estadual)
REQUERENTE : DIEGO ALEXSANDER GONÇALO PAULA GARCIA, (Presidente da Comissão Executiva Estadual)
REQUERENTE : ADRIANO JOSÉ DE LIMA, (Tesoureiro da Comissão Executiva Estadual)
Prestação de Contas nº 195-73.2016.6.16.0000 (2)
Origem: CURITIBA-PR
Relator: TITO CAMPOS DE PAULA
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Tipo:
Redistribuição por assunção a Presidência
REQUERENTE(S): PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC, (Diretório Regional)
REQUERENTE(S): LUIZ ADÃO MARQUES, (Presidente do Diretório Estadual)
REQUERENTE(S): CARLOS UMBERTO DUTRA, (Tesoureiro do Diretório Estadual)
ADVOGADO: LUIZ ANTONIO MORES - OAB: 12620/PR
ADVOGADO: LUIZ ADÃO MARQUES - OAB: 57445/PR
Recurso Criminal nº 21-35.2017.6.16.0063
(3)
Origem: SANTA CECÍLIA DO PAVÃO-PR (63ª ZONA ELEITORAL - SÃO JERÔNIMO DA SERRA)
Relator: TITO CAMPOS DE PAULA
Tipo:
Redistribuição por assunção a Presidência
RECORRENTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(S) : RODRIGO FERNANDES DO PRADO
RECORRIDO(S) : MARCIO LUIZ RODRIGUES
ADVOGADO: ISAIAS DA LUZ - OAB: 31260/PR
Recurso Criminal nº 323-98.2016.6.16.0063
(4)
Origem: SANTA CECÍLIA DO PAVÃO-PR (63ª ZONA ELEITORAL - SÃO JERÔNIMO DA SERRA)
Relator: TITO CAMPOS DE PAULA
Tipo:
Redistribuição por assunção a Presidência
RECORRENTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(S) : MARCIO LUIZ RODRIGUES
ADVOGADO: ISAIAS DA LUZ - OAB: 31260/PR
Recurso Criminal nº 324-83.2016.6.16.0063
(5)
Origem: SANTA CECÍLIA DO PAVÃO-PR (63ª ZONA ELEITORAL - SÃO JERÔNIMO DA SERRA)
Relator: TITO CAMPOS DE PAULA
Tipo:
Redistribuição por assunção a Presidência
RECORRENTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(S) : CAIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO: ISAIAS DA LUZ - OAB: 31260/PR
RECORRIDO(S) : MARCIO LUIZ RODRIGUES
ADVOGADO: ISAIAS DA LUZ - OAB: 31260/PR
Quadro de distribuição
Relator

Total

TITO CAMPOS DE PAULA

5

Lista de Processos por Advogado
Advogado
ISAIAS DA LUZ - OAB: 31260/PR
LUIZ ADÃO MARQUES - OAB: 57445/PR
LUIZ ANTONIO MORES - OAB: 12620/PR

(3),(4),(5),(5)
(2)
(2)

Documentos Eletrônicos Publicados Pelo PJE
Intimações

Processo 0604059-02.2018.6.16.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
REPRESENTAÇÃO Nº 0604059-02.2018.6.16.0000
RELATOR: PEDRO LUIS SANSON CORAT
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL Advogado do(a) REPRESENTANTE: REPRESENTADO: SIGILOSO Advogados do(a)
REPRESENTADO: CARLOS ALEXANDRE LORGA - PR31119, CINTIA LARISSA RUEDA LORGA - PR59077

PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO
Intimação, na forma, da lei, do(s) advogado(s) da parte(s), do inteiro teor do r. despacho exarado pelo d. Relator PEDRO LUIS SANSON CORAT, nos autos
acima referidos, com o seguinte teor:
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"(...) Saneio o feito.
1. Deixo de apreciar o pedido de dilação de prazo feito pelo representado (...), para que junte ata notarial referente a conversa mantida via whatsapp, pois já
juntada aos autos.
2. Fixação dos pontos controvertidos:
Do cotejo das narrativas das petições iniciais e de defesa, entendo como ponto controvertido:
Se houve doações de fontes vedadas, no caso pessoas jurídicas, travestidas de doações legais.
3. Produção Probatória:
Defiro o pedido de oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público Eleitoral, (...), e das testemunhas (...) arroladas pelo representado.
Assim, após o decurso do prazo constante no item 1 desse despacho, determino a expedição de Carta de Ordem ao Juízo competente para que colha as provas
testemunhais, em conformidade com o contido no art. 22 da Lei Complementar nº 64/90.
Autorizo àSecretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento do presente despacho.
Intimem-se.
Curitiba, 4 de fevereiro de 2019.
PEDRO LUÍS SANSON CORAT –RELATOR"
Curitiba, 5 de fevereiro de 2019.
Seção de Processamento II

Processo 0600145-90.2019.6.16.0000

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
0600145-90.2019.6.16.0000
REQUERENTE: MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV
Advogado do(a) REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989
REQUERIDO: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
Advogado do(a) REQUERIDO:
Trata-se de ação declaratória de justa causa para desfiliação partidária proposta por Matheus Viniccius Ribeiro Petriv, eleito Deputado Estadual no pleito de
2018, em face do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB.
Narra, em apertada síntese, que o PRTB não elegeu nenhum deputado federal nessas eleições, sendo o requerente o único parlamentar eleito pela sigla para a
Assembleia Legislativa do Paraná.
Noticia a publicação na data de ontem, 29/01/2019, da Portaria nº 48 do Tribunal Superior Eleitoral que, tendo por base o art. 3º, I da Emenda Constitucional
nº 97/2017, que criou regras de desempenho mínimo pelos partidos políticos para ter acesso aos recursos do fundo partidário e àpropaganda gratuita no rádio e
na televisão, divulgou a relação dos partidos políticos que não atingiram a composição e distribuição do percentual mínimo de votos ou não elegeram bancada
mínima para a Câmara dos Deputados, entre os quais encontra-se o PRTB.
Assevera que a supracitada Emenda Constitucional incluiu parágrafo no artigo 17 da Constituição Federal, onde assegurou-se o mandato e facultou-se a
filiação a outra agremiação partidária aos detentores de mandatos de partidos em referidas condições.
Formula pedido de antecipação de tutela de evidência para que seja autorizada a sua desfiliação imediata do PRTB, sem prejuízo do mandato de Deputado
Estadual, e o reconhecimento ao direito de filiação a novo partido que tenha superado a cláusula de barreira. Fundamenta essa solicitação alegando existir
certeza inequívoca do direito, tendo previsão no art. 311 do CPC da possibilidade de concessão de tutela provisória antecipada de evidência em casos em que
se visa resguardar pretensão jurídica protegida por força jurídica inequívoca dos argumentos e pela ausência de possibilidade de oposição capaz de gerar
dúvida razoável pela parte contrária.
Requereu, ao final, a antecipação da tutela pretendida, a citação do Requerido, o julgamento de procedência da demanda. Juntou documentos.
Éo necessário relatório.
Decido.
A propositura da demanda ocorreu de forma tempestiva (art. 1º, §3º da Resolução/TSE 22610) e o Requerente demonstrou ser parte legítima, estando presentes
ainda os demais requisitos necessários ao conhecimento da demanda.
No que compete ao pedido de antecipação da tutela de evidência verifica-se o seu cabimento quando se estiver diante de pretensão com clara verossimilhança
ou alto grau de probabilidade do direito pleiteado pelo autor.
Vejamos o que estabelece o CPC:
“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:
(...)
IV –a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar
dúvida razoável.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.”
Constata-se pelo exposto a plausibilidade do direito invocado, qual seja a previsão constitucional da possibilidade de alteração de filiação partidária de
detentores de mandato eletivos que se encontrem na presente situação e o reconhecimento pelo Tribunal Superior Eleitoral de que o partido do peticionante –
PRTB –não atingiu a cláusula de desempenho.
No entanto pelo contido no parágrafo único acima transcrito, e pelo contido no art. 9º do CPC, não há a possibilidade de concessão da tutela requerida sem a
oitiva da parte contrária.
Vejamos:
“Art. 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:
I –àtutela provisória de urgência;
II –às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;
(...).”
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Vejamos o que diz a doutrina:
"Como regra, a concessão de tutela da evidência depende do cotejo entre as posições jurídicas do autor e do réu no processo: édessa comparação que será
oriunda a noção de evidência. Isso porque a base da tutela da evidencia está ligada ao oferecimento de defesa inconsistente –que normalmente pressupõe o
seu exercício. Ocorre que em algumas situações o legislador desde logo presume que a defesa será inconsistente (art. 311, II e III, CPC). Nesses casos, em
que a defesa provavelmente será inconsistente, o legislador permite a concessão de tutela da evidencia liminarmente (art. 311, parágrafo único, CPC). Nos
demais casos a concessão de tutela da evidência só pode ocorrer depois da contestação."
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters
Brasil, 2018. p. 424)
Sendo assim, medida pleiteada de caráter excepcionalíssimo, em respeito ao Princípio do Contraditório substancial.
Portanto não há como conceder a tutela requerida sem a oitiva da parte contrária.
Forte nestes argumentos, indefiro o pedido de antecipação da tutela de evidência (liminar), inaudita altera parte.
Cite-se o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, na pessoa do Presidente do Diretório Estadual no Estado do Paraná, para, querendo, apresentar
resposta no prazo de 05 (cinco) dias, devendo constar no mandado de citação a ressalva de que “em caso de revelia, se presumirão verdadeiros os fatos
afirmados na inicial”, tudo na forma do art. 4º e seu parágrafo único, da Res. 22.610/07 do Colendo TSE.
Autorizo a Sra. Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao integral e célere cumprimento desta decisão.
Intime-se.
Curitiba, 30 de janeiro de 2019.
PEDRO LUÍS SANSON CORAT
Relator

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

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

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

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

ZONAS ELEITORAIS
1ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - DEM - INTIMAÇÃO
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES DE 2018 nº 53-95.2018.6.16.0001
MUNICÍPIO: CURITIBA
PARTIDO: COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO DEMOCRATAS - DEM
REQUERENTES: OSMAR STUART BERTOLDI e outros
ADVOGADOS: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR, OAB/PR:19.214; GUILHERME BORBA VIANA, OAB/PR:27.083; GABRIEL
BRAGA FARHAT, OAB/PR:19.661; ANA LETICIA MAIER DE LIMA, OAB/PR:41.344
JUIZ: LOURENÇO CRISTOVÃO CHEMIM
Ficam os interessados devidamente INTIMADOS do despacho proferido às fls.69 dos autos em epígrafe, transcrito a seguir:
"Intime-se o requerente para que no prazo de 05 dias regularize a representação processual, via DJE.
Em 04/02/2019
Lourenço Cristovão Chemim
Juiz Eleitoral"
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13ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÕES
Município: PALMEIRA/PR
Processo n.: 49-22.2018.6.16.0013 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018
PARTES: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB; Presidente Amadeu Ferreira Padilha; Tesoureiro Marilda de Jesus Ferreira
Advogado: Dr. Denis Sanson, OAB/PR nº 85.871
INTIMAÇÃO
De ordem da Excelentíssima Senhora Juíza da 13ª Zona Eleitoral, nos autos do procedimento supra, com fundamento nos arts. 52, §§ 6º e 7º e
101, § 4º, da Resolução-TSE n. 23.553/2017 e art. 8º da Resolução-TSE n. 23.547/2017.
INTIMO, as partes acima arroladas, em cumprimento a determinação judicial e ao contido no artigo 101, § 4º, da Resolução-TSE n.
23.533/2017, para que, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, apresente os extratos bancários das contas correntes do partido:
1- Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver;
2- Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), se
houver;
3- Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos.
para verificação de suas conformidades pelo órgão técnico de análise das prestações de contas desse Juízo Eleitoral.
Palmeira/PR, 04 de fevereiro de 2019.
Adilson Severino da Silva
Chefe de Cartório da 13ª ZE/PR
Município: PALMEIRA/PR
Processo n.: 50-07.2018.6.16.0013 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018
PARTES: Democracia Cristã - DC; Presidente Denis Sanson; Tesoureiro Lidio Turmina
Advogado: Dr. Denis Sanson, OAB/PR nº 85.871
INTIMAÇÃO
De ordem da Excelentíssima Senhora Juíza da 13ª Zona Eleitoral, nos autos do procedimento supra, com fundamento nos arts. 52, §§ 6º e 7º e
101, § 4º, da Resolução-TSE n. 23.553/2017 e art. 8º da Resolução-TSE n. 23.547/2017.
INTIMO, as partes acima arroladas, em cumprimento a determinação judicial e ao contido no artigo 101, § 4º, da Resolução-TSE n.
23.533/2017, para que, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, apresente os extratos bancários das contas correntes do partido:
1- Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver;
2- Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), se
houver;
3- Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos.
para verificação de suas conformidades pelo órgão técnico de análise das prestações de contas desse Juízo Eleitoral.
Palmeira/PR, 04 de fevereiro de 2019.
Adilson Severino da Silva
Chefe de Cartório da 13ª ZE/PR
Município: PALMEIRA/PR
Processo n.: 51-89.2018.6.16.0013 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018
PARTES: Partido Social Democrático PSD; Presidente Altamir Sanson; Tesoureiro Cleber Ricardo Kapp
Advogado: Dr. Denis Sanson, OAB/PR nº 85.871
INTIMAÇÃO
De ordem da Excelentíssima Senhora Juíza da 13ª Zona Eleitoral, nos autos do procedimento supra, com fundamento nos arts. 52, §§ 6º e 7º e
101, § 4º, da Resolução-TSE n. 23.553/2017 e art. 8º da Resolução-TSE n. 23.547/2017.
INTIMO, as partes acima arroladas, em cumprimento a determinação judicial e ao contido no artigo 101, § 4º, da Resolução-TSE n.
23.533/2017, para que, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, apresente os extratos bancários das contas correntes do partido:
1- Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver;
2- Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), se
houver;
3- Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos.
para verificação de suas conformidades pelo órgão técnico de análise das prestações de contas desse Juízo Eleitoral.
Palmeira/PR, 04 de fevereiro de 2019.
Adilson Severino da Silva
Chefe de Cartório da 13ª ZE/PR

INTIMAÇÕES
Município: PALMEIRA/PR
Processo n.: 49-22.2018.6.16.0013 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018
PARTES: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB; Presidente Amadeu Ferreira Padilha; Tesoureiro Marilda de Jesus Ferreira
Advogado: Dr. Denis Sanson, OAB/PR nº 85.871
INTIMAÇÃO
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De ordem da Excelentíssima Senhora Juíza da 13ª Zona Eleitoral, nos autos do procedimento supra, com fundamento nos arts. 52, §§ 6º e 7º e
101, § 4º, da Resolução-TSE n. 23.553/2017 e art. 8º da Resolução-TSE n. 23.547/2017.
INTIMO, as partes acima arroladas, em cumprimento a determinação judicial e ao contido no artigo 101, § 4º, da Resolução-TSE n.
23.533/2017, para que, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, apresente os extratos bancários das contas correntes do partido:
1- Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver;
2- Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), se
houver;
3- Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos.
para verificação de suas conformidades pelo órgão técnico de análise das prestações de contas desse Juízo Eleitoral.
Palmeira/PR, 04 de fevereiro de 2019.
Adilson Severino da Silva
Chefe de Cartório da 13ª ZE/PR
Município: PALMEIRA/PR
Processo n.: 50-07.2018.6.16.0013 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018
PARTES: Democracia Cristã - DC; Presidente Denis Sanson; Tesoureiro Lidio Turmina
Advogado: Dr. Denis Sanson, OAB/PR nº 85.871
INTIMAÇÃO
De ordem da Excelentíssima Senhora Juíza da 13ª Zona Eleitoral, nos autos do procedimento supra, com fundamento nos arts. 52, §§ 6º e 7º e
101, § 4º, da Resolução-TSE n. 23.553/2017 e art. 8º da Resolução-TSE n. 23.547/2017.
INTIMO, as partes acima arroladas, em cumprimento a determinação judicial e ao contido no artigo 101, § 4º, da Resolução-TSE n.
23.533/2017, para que, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, apresente os extratos bancários das contas correntes do partido:
1- Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver;
2- Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), se
houver;
3- Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos.
para verificação de suas conformidades pelo órgão técnico de análise das prestações de contas desse Juízo Eleitoral.
Palmeira/PR, 04 de fevereiro de 2019.
Adilson Severino da Silva
Chefe de Cartório da 13ª ZE/PR
Município: PALMEIRA/PR
Processo n.: 51-89.2018.6.16.0013 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018
PARTES: Partido Social Democrático PSD; Presidente Altamir Sanson; Tesoureiro Cleber Ricardo Kapp
Advogado: Dr. Denis Sanson, OAB/PR nº 85.871
INTIMAÇÃO
De ordem da Excelentíssima Senhora Juíza da 13ª Zona Eleitoral, nos autos do procedimento supra, com fundamento nos arts. 52, §§ 6º e 7º e
101, § 4º, da Resolução-TSE n. 23.553/2017 e art. 8º da Resolução-TSE n. 23.547/2017.
INTIMO, as partes acima arroladas, em cumprimento a determinação judicial e ao contido no artigo 101, § 4º, da Resolução-TSE n.
23.533/2017, para que, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, apresente os extratos bancários das contas correntes do partido:
1- Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver;
2- Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), se
houver;
3- Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos.
para verificação de suas conformidades pelo órgão técnico de análise das prestações de contas desse Juízo Eleitoral.
Palmeira/PR, 04 de fevereiro de 2019.
Adilson Severino da Silva
Chefe de Cartório da 13ª ZE/PR

INTIMAÇÕES
Município: PALMEIRA/PR
Processo n.: 49-22.2018.6.16.0013 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018
PARTES: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB; Presidente Amadeu Ferreira Padilha; Tesoureiro Marilda de Jesus Ferreira
Advogado: Dr. Denis Sanson, OAB/PR nº 85.871
INTIMAÇÃO
De ordem da Excelentíssima Senhora Juíza da 13ª Zona Eleitoral, nos autos do procedimento supra, com fundamento nos arts. 52, §§ 6º e 7º e
101, § 4º, da Resolução-TSE n. 23.553/2017 e art. 8º da Resolução-TSE n. 23.547/2017.
INTIMO, as partes acima arroladas, em cumprimento a determinação judicial e ao contido no artigo 101, § 4º, da Resolução-TSE n.
23.533/2017, para que, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, apresente os extratos bancários das contas correntes do partido:
1- Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver;
2- Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), se
houver;
3- Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos.
para verificação de suas conformidades pelo órgão técnico de análise das prestações de contas desse Juízo Eleitoral.
Palmeira/PR, 04 de fevereiro de 2019.
Adilson Severino da Silva
Chefe de Cartório da 13ª ZE/PR
Município: PALMEIRA/PR
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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Processo n.: 50-07.2018.6.16.0013 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018
PARTES: Democracia Cristã - DC; Presidente Denis Sanson; Tesoureiro Lidio Turmina
Advogado: Dr. Denis Sanson, OAB/PR nº 85.871
INTIMAÇÃO
De ordem da Excelentíssima Senhora Juíza da 13ª Zona Eleitoral, nos autos do procedimento supra, com fundamento nos arts. 52, §§ 6º e 7º e
101, § 4º, da Resolução-TSE n. 23.553/2017 e art. 8º da Resolução-TSE n. 23.547/2017.
INTIMO, as partes acima arroladas, em cumprimento a determinação judicial e ao contido no artigo 101, § 4º, da Resolução-TSE n.
23.533/2017, para que, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, apresente os extratos bancários das contas correntes do partido:
1- Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver;
2- Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), se
houver;
3- Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos.
para verificação de suas conformidades pelo órgão técnico de análise das prestações de contas desse Juízo Eleitoral.
Palmeira/PR, 04 de fevereiro de 2019.
Adilson Severino da Silva
Chefe de Cartório da 13ª ZE/PR
Município: PALMEIRA/PR
Processo n.: 51-89.2018.6.16.0013 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018
PARTES: Partido Social Democrático PSD; Presidente Altamir Sanson; Tesoureiro Cleber Ricardo Kapp
Advogado: Dr. Denis Sanson, OAB/PR nº 85.871
INTIMAÇÃO
De ordem da Excelentíssima Senhora Juíza da 13ª Zona Eleitoral, nos autos do procedimento supra, com fundamento nos arts. 52, §§ 6º e 7º e
101, § 4º, da Resolução-TSE n. 23.553/2017 e art. 8º da Resolução-TSE n. 23.547/2017.
INTIMO, as partes acima arroladas, em cumprimento a determinação judicial e ao contido no artigo 101, § 4º, da Resolução-TSE n.
23.533/2017, para que, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, apresente os extratos bancários das contas correntes do partido:
1- Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver;
2- Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), se
houver;
3- Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos.
para verificação de suas conformidades pelo órgão técnico de análise das prestações de contas desse Juízo Eleitoral.
Palmeira/PR, 04 de fevereiro de 2019.
Adilson Severino da Silva
Chefe de Cartório da 13ª ZE/PR

20ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação nº 002/2019
JUSTIÇA ELEITORAL – ESTADO DO PARANÁ
JUÍZO DA 20ª ZONA ELEITORAL
RELAÇÃO: 002/2019
EDITAL Nº 04/2019.
O MM. Juiz Eleitoral, Dr. Élberti Mattos Bernardineli, nos uso de suas atribuições legais, FAZ SABER a todos que o presente edital virem, ou
dele tiverem conhecimento, em especial, ao Ministério Público Eleitoral, aos partidos políticos, candidatos ou coligações, em cumprimento ao
artigo 89 da Resolução TSE 23.533/201, que poderão apresentar IMPUGNAÇÃO às prestações de contas eleitorais apresentadas abaixo,
referente às Eleições Gerais de 2018, no PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, a contar publicação deste edital, a qual ser formulada em petição
fundamentada dirigida ao juiz eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias.
Autos nº 47-31.2018.6.16.0020
Partido: Partido Progressista – PP
Presidente: Ademir Aparecida Videira
Tesoureiro: Sérgio Pereira
Município: Wenceslau – Braz
Advogado: Fabio Lineu Leal Antunes – OAB/PR 29.689
Autos nº 49-98.2018.6.16.0020
Partido: Partido Democrático Trabalhista – PDT
Presidente: Paulo Leonar Ferreira Amador
Tesoureiro: Lauriney Inocêncio de Oliveira
Município: Wenceslau – Braz
Advogado: Jorge Abrão Faiad Neto – OAB/PR 23.782
Autos nº 51-68.2018.6.16.0020
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, quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019

Página 14

Partido: Movimento Democrático Brasileiro – MDB
Presidente: José Gentil Gomes
Tesoureiro: Paulo Cesar da Rosa
Município: Wenceslau – Braz
Advogado: Clodoaldo de Meira Azevedo – OAB/PR 19.197
Autos nº 52-53.2018.6.16.0020
Partido: Partido Social Cristão – PSC
Presidente: Roberto Gonçalves
Tesoureiro: Sílvio Celso Vieira
Município: Wenceslau – Braz
Advogado: Emerson Solano Prestes – OAB/PR 52.930
Autos nº 53-38.2018.6.16.0020
Partido: Partido da República - PR
Presidente: Altair Panichi de Siqueira
Tesoureiro: Jeferson Carlos da Silva
Município: Wenceslau – Braz
Advogado: Clodoaldo de Meira Azevedo – OAB/PR 19.197
Autos nº 54-23.2018.6.16.0020
Partido: Partido Popular Socialista – PPS
Presidente Giovane Claudino
Tesoureiro: Paulo Giovane Ribeiro Claudino
Município: Wenceslau - Braz
Advogado: Clodoaldo de Meira Azevedo – OAB/PR 19.197
Autos: 55-08.2018.6.16.0020
Partido: Partido Humanista da Solidariedade – PHS
Presidente: Thiago Rodrigo Silva
Tesoureiro: Juliano Rodrigo Monteiro
Município: Wenceslau - Braz
Advogado: Clodoaldo de Meira Azevedo – OAB/PR 19.197
Autos nº 57-75.2018.6.16.0020
Partido: Patriota – Patri
Presidente: Marlos Roberto dos Santos
Tesoureiro: Erica Fernanda Videira
Município: Wenceslau – Braz
Advogado: Jonathan Elias de Moura – OAB/PR 83.542
Autos nº 58-60.2018.6.16.0020
Partido: Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB
Presidente: Luiz Alberto Antonio
Tesoureiro: Chrystielly Christini Antonio
Município; Wenceslau – Braz
Advogado: Clodoaldo de Meira Azevedo – OAB/PR 19.197
Autos nº 59-45.2018.6.16.0020
Partido: Partido Verde - PV
Presidente: Robson Vilela de Moura
Tesoureiro: Odair José da Silva
Município: Wenceslau -Braz
Advogado: Jonathan Elias de Moura – OAB/PR 83.542
Autos nº: 60-30-2018.6.16.0020
Partido: Partido Social Democrático – PSD
Presidente: Luiz Carlos Vidal
Tesoureiro: Herica Fatima de Lima Mantoani
Município: Wenceslau Braz
Advogado: Clodoaldo de Meira Azevedo – OAB/PR 19.197
Autos nº: 61-15-2018.6.16.0020
Partido: Partido Social Democrático – PSD
Presidente: Margareth Ferreira Rocha Pereira
Tesoureiro: Ernani Reis
Município: Wenceslau Braz
Advogado: Clodoaldo de Meira Azevedo – OAB/PR 19.197
E para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e afixado no local de costume deste Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta Cidade de Wenceslau Braz
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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– PR, ao(s) 05 (cinco) dia(s) do mês de fevereiro (02) de 2019. Eu, _____________ (Luis Fernando Gomes), Chefe do Cartório, digitei e
subscrevo este. Élberti Mattos Bernardineli - Juiz Eleitoral

35ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

RELAÇÃO DE PUBLICAÇÃO Nº. 003/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº. 98-94.2018.6.16.0035
PARTIDO: PSDB
MUNICÍPIO: SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA
ADV.: RAFAELA ORTIZ DE OLIVEIRA – OAB/PR 62.363
Intimação, na forma da lei, do dispositivo da sentença exarada nos autos supra, pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. FELIPE BERNARDO NUNES, cujo
teor é o que segue: "(...) Assim, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos arts. 30 da Lei nº. 9.504/1997 e 77 da
Resolução – TSE n.º 23.553/2017, por sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, decido pela APROVAÇÃO COM
RESSALVAS das contas prestadas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao MPE. Diligências e anotações necessárias.
Oportunamente, arquive-se. Assaí, 29 de janeiro de 2019. FELIPE BERNARDO NUNES. Juiz Eleitoral".
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº. 99-79.2018.6.16.0035
PARTIDO: PTB
MUNICÍPIO: SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA
ADV.: JANUARIO SILVERIO DE SOUZA – OAB/PR 27.045
Intimação, na forma da lei, do dispositivo da sentença exarada nos autos supra, pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. FELIPE BERNARDO NUNES, cujo
teor é o que segue: "(...) Assim, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos arts. 30 da Lei nº. 9.504/1997 e 77 da
Resolução – TSE n.º 23.553/2017, por sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, decido pela APROVAÇÃO COM
RESSALVAS das contas prestadas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao MPE. Diligências e anotações necessárias.
Oportunamente, arquive-se. Assaí, 29 de janeiro de 2019. FELIPE BERNARDO NUNES. Juiz Eleitoral".
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº. 89-35.2018.6.16.0035
PARTIDO: PSD
MUNICÍPIO: ASSAÍ
ADV.: JANUARIO SILVERIO DE SOUZA – OAB/PR 27.045
Intimação, na forma da lei, do dispositivo da sentença exarada nos autos supra, pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. FELIPE BERNARDO NUNES, cujo
teor é o que segue: "(...) Assim, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos arts. 30 da Lei nº. 9.504/1997 e 77 da
Resolução – TSE n.º 23.553/2017, por sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, decido pela APROVAÇÃO COM
RESSALVAS das contas prestadas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao MPE. Diligências e anotações necessárias.
Oportunamente, arquive-se. Assaí, 29 de janeiro de 2019. FELIPE BERNARDO NUNES. Juiz Eleitoral".
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº. 88-50.2018.6.16.0035
PARTIDO: PTB
MUNICÍPIO: ASSAÍ
ADV.: ADAILTON ALVES MACIEL JUNIOR – OAB/PR 23.545
Intimação, na forma da lei, do dispositivo da sentença exarada nos autos supra, pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. FELIPE BERNARDO NUNES, cujo
teor é o que segue: "(...) Assim, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos arts. 30 da Lei nº. 9.504/1997 e 77 da
Resolução – TSE n.º 23.553/2017, por sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, decido pela APROVAÇÃO COM
RESSALVAS das contas prestadas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao MPE. Diligências e anotações necessárias.
Oportunamente, arquive-se. Assaí, 29 de janeiro de 2019. FELIPE BERNARDO NUNES. Juiz Eleitoral".
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº. 84-13.2018.6.16.0035
PARTIDO: PSC
MUNICÍPIO: ASSAÍ
ADV.: EDUARDO CARRARO – OAB/PR 50.115
Intimação, na forma da lei, do dispositivo da sentença exarada nos autos supra, pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. FELIPE BERNARDO NUNES, cujo
teor é o que segue: "(...) Assim, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos arts. 30 da Lei nº. 9.504/1997 e 77 da
Resolução – TSE n.º 23.553/2017, por sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, decido pela APROVAÇÃO COM
RESSALVAS das contas prestadas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao MPE. Diligências e anotações necessárias.
Oportunamente, arquive-se. Assaí, 29 de janeiro de 2019. FELIPE BERNARDO NUNES. Juiz Eleitoral".

38ª Zona Eleitoral
Atos do juiz 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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SENTENÇAS
PROCESSO Nº 159-43.2018.6.16.0038
NATUREZA: PROCESSO ADMINISTRATIVO
ELEITOR: IVO JOSÉ CHEMUDA
Vistos.
Trata-se de requerimento para expedição de certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado, em nome do eleitor IVO
JOSÉ CHEMUDA, I.E. 0490.3705.0663, pertencente a esta 38ª Zona Eleitoral, em razão da dificuldade do(a) requerente para o exercício do
alistamento / voto, em especial de locomoção, conforme documentos juntados (fls. 02/19).
O Ministério Público Eleitoral deu parecer favorável à expedição da referida certidão (fls. 22/23).
Desta forma, diante da impossibilidade e da onerosidade para o exercício das obrigações eleitorais, DEFIRO o requerimento do(a) eleitor(a)
IVO JOSÉ CHEMUDA, nos termos do Art. 2º da Resolução nº 21.920/2004-TSE.
Expeça-se certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado em nome do(a) requerente.
Lance-se o respectivo ASE 396, motivo 4, certificado seu processamento nos autos.
Registre-se em sistema próprio.
Intime-se o(a) Requerente.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se.
Pitanga, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
Juiz Eleitoral da 38ªZE/PR
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 116-09.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO-PSC
MUNICÍPIO: PITANGA-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Social Cristão-PSC, do Município de Pitanga-PR, relativa às
Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados
na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 07), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 09).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 13/14).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOCIAL
CRISTÃO de Pitanga/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Social Cristão de Pitanga e determino a suspensão do
registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 143-89.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PODEMOS-PODE
MUNICÍPIO: PITANGA-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Podemos-PODE, do Município de Pitanga-PR, relativa às Eleições
Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados na
campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 09), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PODEMOS de
Pitanga/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Podemos de Pitanga e determino a suspensão do registro de seu
órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos diretórios regional e
nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
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, quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019

Página 17

Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 109-17.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: AVANTE-AVANTE
MUNICÍPIO: PITANGA-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Avante-Avante, do Município de Pitanga-PR, relativa às Eleições Gerais
2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados na campanha, à
luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 09).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 13/14).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do AVANTE de
Pitanga/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Avante de Pitanga e determino a suspensão do registro de seu órgão
de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos diretórios regional e nacional
do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 115-24.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL-PMN
MUNICÍPIO: PITANGA-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido da Mobilização Nacional-PMN, do Município de Pitanga-PR,
relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e
eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 07), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 08).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 12/13).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DA
MOBILIZAÇÃO NACIONAL de Pitanga/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido da Mobilização Nacional de Pitanga e determino a suspensão
do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 126-53.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PODEMOS-PODE
MUNICÍPIO: SANTA MARIA DO OESTE-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Podemos-PODE, do Município de Santa Maria do Oeste-PR, relativa às
Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados
na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
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, quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019

Página 18

Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PODEMOS de Santa
Maria do Oeste/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Podemos de Santa Maria do Oeste e determino a suspensão do
registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 128-23.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DA REPÚBLICA-PR
MUNICÍPIO: SANTA MARIA DO OESTE-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido da República-PR, do Município de Santa Maria do Oeste-PR,
relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e
eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DA
REPÚBLICA de Santa Maria do Oeste/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido da República de Santa Maria do Oeste e determino a
suspensão do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficiese aos diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 132-60.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO-PSD
MUNICÍPIO: SANTA MARIA DO OESTE-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Social Democrático-PSD, do Município de Santa Maria do
Oeste-PR, relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de
bens e eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº
23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO de Santa Maria do Oeste/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Social Democrático de Santa Maria do Oeste e determino a
suspensão do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficiese aos diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
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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Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 137-82.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO-PSC
MUNICÍPIO: BOA VENTURA DE SÃO ROQUE-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Social Cristão-PSC, do Município de Boa Ventura de São
Roque-PR, relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de
bens e eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº
23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOCIAL
CRISTÃO de Boa Ventura de São Roque/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Social Cristão de Boa Ventura de São Roque e determino a
suspensão do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficiese aos diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 157-73.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO PROGRESSISTAS -PP
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Progressistas-PP, do Município de Mato Rico-PR, relativa às
Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados
na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO
PROGRESSISTAS de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Progressistas de Mato Rico e determino a suspensão do
registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 144-74.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA-PSDB
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido da Social Democracia Brasileira-PSDB, do Município de Mato
Rico-PR, relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens
e eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido da Social Democracia Brasileira de Mato Rico e determino a
suspensão do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficiese aos diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 154-21.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DOS TRABALHADORES -PT
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido dos Trabalhadores-PT, do Município de Mato Rico-PR, relativa
às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos
utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DOS
TRABALHADORES de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido dos Trabalhadores de Mato Rico e determino a suspensão do
registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 158-58.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO -PSD
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Social Democrático-PSD, do Município de Mato Rico-PR,
relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e
eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
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Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Social Democrático de Mato Rico e determino a suspensão
do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 147-29.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA -PPS
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Popular Socialista-PPS, do Município de Mato Rico-PR, relativa
às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos
utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO POPULAR
SOCIALISTA de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Popular Socialista de Mato Rico e determino a suspensão do
registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 152-51.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO -PSC
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Social Cristão-PSC, do Município de Mato Rico-PR, relativa às
Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados
na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOCIAL
CRISTÃO de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Social Cristão de Mato Rico e determino a suspensão do
registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 155-06.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO -PTB
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
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1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Trabalhista Brasileiro-PTB, do Município de Mato Rico-PR,
relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e
eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Trabalhista Brasileiro de Mato Rico e determino a suspensão
do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 146-44.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE -PHS
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Humanista da Solidariedade-PHS, do Município de Mato RicoPR, relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e
eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO
HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Humanista da Solidariedade de Mato Rico e determino a
suspensão do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficiese aos diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 145-59.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO -PSB
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Socialista Brasileiro-PSB, do Município de Mato Rico-PR,
relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e
eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
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3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Socialista Brasileiro de Mato Rico e determino a suspensão
do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 156-88.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA-PDT
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Democrático Trabalhista-PDT, do Município de Mato Rico-PR,
relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e
eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Democrático Trabalhista de Mato Rico e determino a
suspensão do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficiese aos diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL

SENTENÇAS
PROCESSO Nº 159-43.2018.6.16.0038
NATUREZA: PROCESSO ADMINISTRATIVO
ELEITOR: IVO JOSÉ CHEMUDA
Vistos.
Trata-se de requerimento para expedição de certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado, em nome do eleitor IVO
JOSÉ CHEMUDA, I.E. 0490.3705.0663, pertencente a esta 38ª Zona Eleitoral, em razão da dificuldade do(a) requerente para o exercício do
alistamento / voto, em especial de locomoção, conforme documentos juntados (fls. 02/19).
O Ministério Público Eleitoral deu parecer favorável à expedição da referida certidão (fls. 22/23).
Desta forma, diante da impossibilidade e da onerosidade para o exercício das obrigações eleitorais, DEFIRO o requerimento do(a) eleitor(a)
IVO JOSÉ CHEMUDA, nos termos do Art. 2º da Resolução nº 21.920/2004-TSE.
Expeça-se certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado em nome do(a) requerente.
Lance-se o respectivo ASE 396, motivo 4, certificado seu processamento nos autos.
Registre-se em sistema próprio.
Intime-se o(a) Requerente.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se.
Pitanga, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
Juiz Eleitoral da 38ªZE/PR
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 116-09.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO-PSC
MUNICÍPIO: PITANGA-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Social Cristão-PSC, do Município de Pitanga-PR, relativa às
Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados
na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 07), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 09).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 13/14).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOCIAL
CRISTÃO de Pitanga/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Social Cristão de Pitanga e determino a suspensão do
registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 143-89.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PODEMOS-PODE
MUNICÍPIO: PITANGA-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Podemos-PODE, do Município de Pitanga-PR, relativa às Eleições
Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados na
campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 09), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PODEMOS de
Pitanga/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Podemos de Pitanga e determino a suspensão do registro de seu
órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos diretórios regional e
nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 109-17.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: AVANTE-AVANTE
MUNICÍPIO: PITANGA-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Avante-Avante, do Município de Pitanga-PR, relativa às Eleições Gerais
2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados na campanha, à
luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 09).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 13/14).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do AVANTE de
Pitanga/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Avante de Pitanga e determino a suspensão do registro de seu órgão
de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos diretórios regional e nacional
do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
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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Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 115-24.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL-PMN
MUNICÍPIO: PITANGA-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido da Mobilização Nacional-PMN, do Município de Pitanga-PR,
relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e
eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 07), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 08).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 12/13).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DA
MOBILIZAÇÃO NACIONAL de Pitanga/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido da Mobilização Nacional de Pitanga e determino a suspensão
do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 126-53.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PODEMOS-PODE
MUNICÍPIO: SANTA MARIA DO OESTE-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Podemos-PODE, do Município de Santa Maria do Oeste-PR, relativa às
Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados
na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PODEMOS de Santa
Maria do Oeste/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Podemos de Santa Maria do Oeste e determino a suspensão do
registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 128-23.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DA REPÚBLICA-PR
MUNICÍPIO: SANTA MARIA DO OESTE-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido da República-PR, do Município de Santa Maria do Oeste-PR,
relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e
eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
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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Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DA
REPÚBLICA de Santa Maria do Oeste/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido da República de Santa Maria do Oeste e determino a
suspensão do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficiese aos diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 132-60.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO-PSD
MUNICÍPIO: SANTA MARIA DO OESTE-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Social Democrático-PSD, do Município de Santa Maria do
Oeste-PR, relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de
bens e eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº
23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO de Santa Maria do Oeste/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Social Democrático de Santa Maria do Oeste e determino a
suspensão do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficiese aos diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 137-82.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO-PSC
MUNICÍPIO: BOA VENTURA DE SÃO ROQUE-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Social Cristão-PSC, do Município de Boa Ventura de São
Roque-PR, relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de
bens e eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº
23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOCIAL
CRISTÃO de Boa Ventura de São Roque/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
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Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Social Cristão de Boa Ventura de São Roque e determino a
suspensão do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficiese aos diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 157-73.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO PROGRESSISTAS -PP
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Progressistas-PP, do Município de Mato Rico-PR, relativa às
Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados
na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO
PROGRESSISTAS de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Progressistas de Mato Rico e determino a suspensão do
registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 144-74.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA-PSDB
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido da Social Democracia Brasileira-PSDB, do Município de Mato
Rico-PR, relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens
e eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido da Social Democracia Brasileira de Mato Rico e determino a
suspensão do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficiese aos diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 154-21.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DOS TRABALHADORES -PT
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido dos Trabalhadores-PT, do Município de Mato Rico-PR, relativa
às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos
utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DOS
TRABALHADORES de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido dos Trabalhadores de Mato Rico e determino a suspensão do
registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 158-58.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO -PSD
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Social Democrático-PSD, do Município de Mato Rico-PR,
relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e
eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Social Democrático de Mato Rico e determino a suspensão
do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 147-29.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA -PPS
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Popular Socialista-PPS, do Município de Mato Rico-PR, relativa
às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos
utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO POPULAR
SOCIALISTA de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Popular Socialista de Mato Rico e determino a suspensão do
registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 152-51.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO -PSC
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Social Cristão-PSC, do Município de Mato Rico-PR, relativa às
Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados
na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOCIAL
CRISTÃO de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Social Cristão de Mato Rico e determino a suspensão do
registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 155-06.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO -PTB
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Trabalhista Brasileiro-PTB, do Município de Mato Rico-PR,
relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e
eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Trabalhista Brasileiro de Mato Rico e determino a suspensão
do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 146-44.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE -PHS
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
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1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Humanista da Solidariedade-PHS, do Município de Mato RicoPR, relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e
eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO
HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Humanista da Solidariedade de Mato Rico e determino a
suspensão do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficiese aos diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 145-59.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO -PSB
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Socialista Brasileiro-PSB, do Município de Mato Rico-PR,
relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e
eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Socialista Brasileiro de Mato Rico e determino a suspensão
do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 156-88.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA-PDT
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Democrático Trabalhista-PDT, do Município de Mato Rico-PR,
relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e
eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
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3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Democrático Trabalhista de Mato Rico e determino a
suspensão do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficiese aos diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL

SENTENÇAS
PROCESSO Nº 159-43.2018.6.16.0038
NATUREZA: PROCESSO ADMINISTRATIVO
ELEITOR: IVO JOSÉ CHEMUDA
Vistos.
Trata-se de requerimento para expedição de certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado, em nome do eleitor IVO
JOSÉ CHEMUDA, I.E. 0490.3705.0663, pertencente a esta 38ª Zona Eleitoral, em razão da dificuldade do(a) requerente para o exercício do
alistamento / voto, em especial de locomoção, conforme documentos juntados (fls. 02/19).
O Ministério Público Eleitoral deu parecer favorável à expedição da referida certidão (fls. 22/23).
Desta forma, diante da impossibilidade e da onerosidade para o exercício das obrigações eleitorais, DEFIRO o requerimento do(a) eleitor(a)
IVO JOSÉ CHEMUDA, nos termos do Art. 2º da Resolução nº 21.920/2004-TSE.
Expeça-se certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado em nome do(a) requerente.
Lance-se o respectivo ASE 396, motivo 4, certificado seu processamento nos autos.
Registre-se em sistema próprio.
Intime-se o(a) Requerente.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se.
Pitanga, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
Juiz Eleitoral da 38ªZE/PR
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 116-09.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO-PSC
MUNICÍPIO: PITANGA-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Social Cristão-PSC, do Município de Pitanga-PR, relativa às
Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados
na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 07), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 09).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 13/14).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOCIAL
CRISTÃO de Pitanga/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Social Cristão de Pitanga e determino a suspensão do
registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 143-89.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PODEMOS-PODE
MUNICÍPIO: PITANGA-PR
Vistos etc.
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1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Podemos-PODE, do Município de Pitanga-PR, relativa às Eleições
Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados na
campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 09), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PODEMOS de
Pitanga/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Podemos de Pitanga e determino a suspensão do registro de seu
órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos diretórios regional e
nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 109-17.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: AVANTE-AVANTE
MUNICÍPIO: PITANGA-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Avante-Avante, do Município de Pitanga-PR, relativa às Eleições Gerais
2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados na campanha, à
luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 09).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 13/14).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do AVANTE de
Pitanga/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Avante de Pitanga e determino a suspensão do registro de seu órgão
de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos diretórios regional e nacional
do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 115-24.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL-PMN
MUNICÍPIO: PITANGA-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido da Mobilização Nacional-PMN, do Município de Pitanga-PR,
relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e
eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 07), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 08).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 12/13).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DA
MOBILIZAÇÃO NACIONAL de Pitanga/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
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Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido da Mobilização Nacional de Pitanga e determino a suspensão
do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 126-53.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PODEMOS-PODE
MUNICÍPIO: SANTA MARIA DO OESTE-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Podemos-PODE, do Município de Santa Maria do Oeste-PR, relativa às
Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados
na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PODEMOS de Santa
Maria do Oeste/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Podemos de Santa Maria do Oeste e determino a suspensão do
registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 128-23.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DA REPÚBLICA-PR
MUNICÍPIO: SANTA MARIA DO OESTE-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido da República-PR, do Município de Santa Maria do Oeste-PR,
relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e
eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DA
REPÚBLICA de Santa Maria do Oeste/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido da República de Santa Maria do Oeste e determino a
suspensão do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficiese aos diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 132-60.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO-PSD
MUNICÍPIO: SANTA MARIA DO OESTE-PR
Vistos etc.
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1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Social Democrático-PSD, do Município de Santa Maria do
Oeste-PR, relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de
bens e eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº
23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO de Santa Maria do Oeste/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Social Democrático de Santa Maria do Oeste e determino a
suspensão do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficiese aos diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 137-82.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO-PSC
MUNICÍPIO: BOA VENTURA DE SÃO ROQUE-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Social Cristão-PSC, do Município de Boa Ventura de São
Roque-PR, relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de
bens e eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº
23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOCIAL
CRISTÃO de Boa Ventura de São Roque/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Social Cristão de Boa Ventura de São Roque e determino a
suspensão do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficiese aos diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 157-73.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO PROGRESSISTAS -PP
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Progressistas-PP, do Município de Mato Rico-PR, relativa às
Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados
na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO
PROGRESSISTAS de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Progressistas de Mato Rico e determino a suspensão do
registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 144-74.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA-PSDB
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido da Social Democracia Brasileira-PSDB, do Município de Mato
Rico-PR, relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens
e eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido da Social Democracia Brasileira de Mato Rico e determino a
suspensão do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficiese aos diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 154-21.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DOS TRABALHADORES -PT
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido dos Trabalhadores-PT, do Município de Mato Rico-PR, relativa
às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos
utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DOS
TRABALHADORES de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido dos Trabalhadores de Mato Rico e determino a suspensão do
registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 158-58.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO -PSD
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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MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Social Democrático-PSD, do Município de Mato Rico-PR,
relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e
eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Social Democrático de Mato Rico e determino a suspensão
do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 147-29.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA -PPS
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Popular Socialista-PPS, do Município de Mato Rico-PR, relativa
às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos
utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO POPULAR
SOCIALISTA de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Popular Socialista de Mato Rico e determino a suspensão do
registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 152-51.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO -PSC
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Social Cristão-PSC, do Município de Mato Rico-PR, relativa às
Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados
na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOCIAL
CRISTÃO de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Social Cristão de Mato Rico e determino a suspensão do
registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 155-06.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO -PTB
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Trabalhista Brasileiro-PTB, do Município de Mato Rico-PR,
relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e
eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Trabalhista Brasileiro de Mato Rico e determino a suspensão
do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 146-44.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE -PHS
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Humanista da Solidariedade-PHS, do Município de Mato RicoPR, relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e
eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO
HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Humanista da Solidariedade de Mato Rico e determino a
suspensão do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficiese aos diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 145-59.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO -PSB
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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MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Socialista Brasileiro-PSB, do Município de Mato Rico-PR,
relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e
eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Socialista Brasileiro de Mato Rico e determino a suspensão
do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 156-88.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA-PDT
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Democrático Trabalhista-PDT, do Município de Mato Rico-PR,
relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e
eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Democrático Trabalhista de Mato Rico e determino a
suspensão do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficiese aos diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL

SENTENÇAS
PROCESSO Nº 159-43.2018.6.16.0038
NATUREZA: PROCESSO ADMINISTRATIVO
ELEITOR: IVO JOSÉ CHEMUDA
Vistos.
Trata-se de requerimento para expedição de certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado, em nome do eleitor IVO
JOSÉ CHEMUDA, I.E. 0490.3705.0663, pertencente a esta 38ª Zona Eleitoral, em razão da dificuldade do(a) requerente para o exercício do
alistamento / voto, em especial de locomoção, conforme documentos juntados (fls. 02/19).
O Ministério Público Eleitoral deu parecer favorável à expedição da referida certidão (fls. 22/23).
Desta forma, diante da impossibilidade e da onerosidade para o exercício das obrigações eleitorais, DEFIRO o requerimento do(a) eleitor(a)
IVO JOSÉ CHEMUDA, nos termos do Art. 2º da Resolução nº 21.920/2004-TSE.
Expeça-se certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado em nome do(a) requerente.
Lance-se o respectivo ASE 396, motivo 4, certificado seu processamento nos autos.
Registre-se em sistema próprio.
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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Intime-se o(a) Requerente.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se.
Pitanga, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
Juiz Eleitoral da 38ªZE/PR
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 116-09.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO-PSC
MUNICÍPIO: PITANGA-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Social Cristão-PSC, do Município de Pitanga-PR, relativa às
Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados
na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 07), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 09).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 13/14).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOCIAL
CRISTÃO de Pitanga/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Social Cristão de Pitanga e determino a suspensão do
registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 143-89.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PODEMOS-PODE
MUNICÍPIO: PITANGA-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Podemos-PODE, do Município de Pitanga-PR, relativa às Eleições
Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados na
campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 09), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PODEMOS de
Pitanga/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Podemos de Pitanga e determino a suspensão do registro de seu
órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos diretórios regional e
nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 109-17.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: AVANTE-AVANTE
MUNICÍPIO: PITANGA-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Avante-Avante, do Município de Pitanga-PR, relativa às Eleições Gerais
2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados na campanha, à
luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
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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Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 09).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 13/14).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do AVANTE de
Pitanga/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Avante de Pitanga e determino a suspensão do registro de seu órgão
de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos diretórios regional e nacional
do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 115-24.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL-PMN
MUNICÍPIO: PITANGA-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido da Mobilização Nacional-PMN, do Município de Pitanga-PR,
relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e
eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 07), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 08).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 12/13).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DA
MOBILIZAÇÃO NACIONAL de Pitanga/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido da Mobilização Nacional de Pitanga e determino a suspensão
do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 126-53.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PODEMOS-PODE
MUNICÍPIO: SANTA MARIA DO OESTE-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Podemos-PODE, do Município de Santa Maria do Oeste-PR, relativa às
Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados
na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PODEMOS de Santa
Maria do Oeste/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Podemos de Santa Maria do Oeste e determino a suspensão do
registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao 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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Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 128-23.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DA REPÚBLICA-PR
MUNICÍPIO: SANTA MARIA DO OESTE-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido da República-PR, do Município de Santa Maria do Oeste-PR,
relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e
eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DA
REPÚBLICA de Santa Maria do Oeste/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido da República de Santa Maria do Oeste e determino a
suspensão do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficiese aos diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 132-60.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO-PSD
MUNICÍPIO: SANTA MARIA DO OESTE-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Social Democrático-PSD, do Município de Santa Maria do
Oeste-PR, relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de
bens e eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº
23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO de Santa Maria do Oeste/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Social Democrático de Santa Maria do Oeste e determino a
suspensão do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficiese aos diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 137-82.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO-PSC
MUNICÍPIO: BOA VENTURA DE SÃO ROQUE-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Social Cristão-PSC, do Município de Boa Ventura de São
Roque-PR, relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de
bens e eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº
23.553/2017.
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A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOCIAL
CRISTÃO de Boa Ventura de São Roque/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Social Cristão de Boa Ventura de São Roque e determino a
suspensão do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficiese aos diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 157-73.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO PROGRESSISTAS -PP
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Progressistas-PP, do Município de Mato Rico-PR, relativa às
Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados
na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO
PROGRESSISTAS de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Progressistas de Mato Rico e determino a suspensão do
registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 144-74.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA-PSDB
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido da Social Democracia Brasileira-PSDB, do Município de Mato
Rico-PR, relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens
e eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº
23.553/2017.
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Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido da Social Democracia Brasileira de Mato Rico e determino a
suspensão do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficiese aos diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 154-21.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DOS TRABALHADORES -PT
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido dos Trabalhadores-PT, do Município de Mato Rico-PR, relativa
às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos
utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DOS
TRABALHADORES de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido dos Trabalhadores de Mato Rico e determino a suspensão do
registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 158-58.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO -PSD
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Social Democrático-PSD, do Município de Mato Rico-PR,
relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e
eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Social Democrático de Mato Rico e determino a suspensão
do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 147-29.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA -PPS
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
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1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Popular Socialista-PPS, do Município de Mato Rico-PR, relativa
às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos
utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO POPULAR
SOCIALISTA de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Popular Socialista de Mato Rico e determino a suspensão do
registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 152-51.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO -PSC
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Social Cristão-PSC, do Município de Mato Rico-PR, relativa às
Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados
na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOCIAL
CRISTÃO de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Social Cristão de Mato Rico e determino a suspensão do
registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 155-06.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO -PTB
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Trabalhista Brasileiro-PTB, do Município de Mato Rico-PR,
relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e
eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Trabalhista Brasileiro de Mato Rico e determino a suspensão
do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 146-44.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE -PHS
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Humanista da Solidariedade-PHS, do Município de Mato RicoPR, relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e
eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO
HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Humanista da Solidariedade de Mato Rico e determino a
suspensão do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficiese aos diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 145-59.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO -PSB
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Socialista Brasileiro-PSB, do Município de Mato Rico-PR,
relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e
eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Socialista Brasileiro de Mato Rico e determino a suspensão
do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 156-88.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA-PDT
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Democrático Trabalhista-PDT, do Município de Mato Rico-PR,
relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e
eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Democrático Trabalhista de Mato Rico e determino a
suspensão do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficiese aos diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL

SENTENÇAS
PROCESSO Nº 159-43.2018.6.16.0038
NATUREZA: PROCESSO ADMINISTRATIVO
ELEITOR: IVO JOSÉ CHEMUDA
Vistos.
Trata-se de requerimento para expedição de certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado, em nome do eleitor IVO
JOSÉ CHEMUDA, I.E. 0490.3705.0663, pertencente a esta 38ª Zona Eleitoral, em razão da dificuldade do(a) requerente para o exercício do
alistamento / voto, em especial de locomoção, conforme documentos juntados (fls. 02/19).
O Ministério Público Eleitoral deu parecer favorável à expedição da referida certidão (fls. 22/23).
Desta forma, diante da impossibilidade e da onerosidade para o exercício das obrigações eleitorais, DEFIRO o requerimento do(a) eleitor(a)
IVO JOSÉ CHEMUDA, nos termos do Art. 2º da Resolução nº 21.920/2004-TSE.
Expeça-se certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado em nome do(a) requerente.
Lance-se o respectivo ASE 396, motivo 4, certificado seu processamento nos autos.
Registre-se em sistema próprio.
Intime-se o(a) Requerente.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se.
Pitanga, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
Juiz Eleitoral da 38ªZE/PR
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 116-09.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO-PSC
MUNICÍPIO: PITANGA-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Social Cristão-PSC, do Município de Pitanga-PR, relativa às
Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados
na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 07), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 09).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 13/14).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOCIAL
CRISTÃO de Pitanga/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Social Cristão de Pitanga e determino a suspensão do
registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-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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Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 143-89.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PODEMOS-PODE
MUNICÍPIO: PITANGA-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Podemos-PODE, do Município de Pitanga-PR, relativa às Eleições
Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados na
campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 09), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PODEMOS de
Pitanga/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Podemos de Pitanga e determino a suspensão do registro de seu
órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos diretórios regional e
nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 109-17.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: AVANTE-AVANTE
MUNICÍPIO: PITANGA-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Avante-Avante, do Município de Pitanga-PR, relativa às Eleições Gerais
2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados na campanha, à
luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 09).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 13/14).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do AVANTE de
Pitanga/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Avante de Pitanga e determino a suspensão do registro de seu órgão
de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos diretórios regional e nacional
do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 115-24.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL-PMN
MUNICÍPIO: PITANGA-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido da Mobilização Nacional-PMN, do Município de Pitanga-PR,
relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e
eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 07), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 08).
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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Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 12/13).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DA
MOBILIZAÇÃO NACIONAL de Pitanga/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido da Mobilização Nacional de Pitanga e determino a suspensão
do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 126-53.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PODEMOS-PODE
MUNICÍPIO: SANTA MARIA DO OESTE-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Podemos-PODE, do Município de Santa Maria do Oeste-PR, relativa às
Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados
na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PODEMOS de Santa
Maria do Oeste/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Podemos de Santa Maria do Oeste e determino a suspensão do
registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 128-23.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DA REPÚBLICA-PR
MUNICÍPIO: SANTA MARIA DO OESTE-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido da República-PR, do Município de Santa Maria do Oeste-PR,
relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e
eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DA
REPÚBLICA de Santa Maria do Oeste/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido da República de Santa Maria do Oeste e determino a
suspensão do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficiese aos diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
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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Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 132-60.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO-PSD
MUNICÍPIO: SANTA MARIA DO OESTE-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Social Democrático-PSD, do Município de Santa Maria do
Oeste-PR, relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de
bens e eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº
23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO de Santa Maria do Oeste/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Social Democrático de Santa Maria do Oeste e determino a
suspensão do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficiese aos diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 137-82.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO-PSC
MUNICÍPIO: BOA VENTURA DE SÃO ROQUE-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Social Cristão-PSC, do Município de Boa Ventura de São
Roque-PR, relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de
bens e eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº
23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOCIAL
CRISTÃO de Boa Ventura de São Roque/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Social Cristão de Boa Ventura de São Roque e determino a
suspensão do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficiese aos diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 157-73.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO PROGRESSISTAS -PP
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Progressistas-PP, do Município de Mato Rico-PR, relativa às
Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados
na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.

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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Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO
PROGRESSISTAS de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Progressistas de Mato Rico e determino a suspensão do
registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 144-74.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA-PSDB
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido da Social Democracia Brasileira-PSDB, do Município de Mato
Rico-PR, relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens
e eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido da Social Democracia Brasileira de Mato Rico e determino a
suspensão do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficiese aos diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 154-21.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DOS TRABALHADORES -PT
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido dos Trabalhadores-PT, do Município de Mato Rico-PR, relativa
às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos
utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DOS
TRABALHADORES de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido dos Trabalhadores de Mato Rico e determino a suspensão do
registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
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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Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 158-58.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO -PSD
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Social Democrático-PSD, do Município de Mato Rico-PR,
relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e
eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Social Democrático de Mato Rico e determino a suspensão
do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 147-29.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA -PPS
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Popular Socialista-PPS, do Município de Mato Rico-PR, relativa
às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos
utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO POPULAR
SOCIALISTA de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Popular Socialista de Mato Rico e determino a suspensão do
registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 152-51.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO -PSC
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Social Cristão-PSC, do Município de Mato Rico-PR, relativa às
Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados
na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
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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Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOCIAL
CRISTÃO de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Social Cristão de Mato Rico e determino a suspensão do
registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 155-06.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO -PTB
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Trabalhista Brasileiro-PTB, do Município de Mato Rico-PR,
relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e
eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Trabalhista Brasileiro de Mato Rico e determino a suspensão
do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 146-44.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE -PHS
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Humanista da Solidariedade-PHS, do Município de Mato RicoPR, relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e
eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO
HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Humanista da Solidariedade de Mato Rico e determino a
suspensão do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficiese aos diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
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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Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 145-59.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO -PSB
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Socialista Brasileiro-PSB, do Município de Mato Rico-PR,
relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e
eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Socialista Brasileiro de Mato Rico e determino a suspensão
do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficie-se aos
diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 156-88.2018.6.16.0038
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA-PDT
MUNICÍPIO: MATO RICO-PR
Vistos etc.
1. Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha do Partido Democrático Trabalhista-PDT, do Município de Mato Rico-PR,
relativa às Eleições Gerais 2018, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e
eventos utilizados na campanha, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que o Partido interessado não apresentou a prestação de contas final.
Intimado a apresentar as contas e notificado para constituir advogado (fls. 08), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para
manifestação (fls. 10).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 14/15).
É o relatório.
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA de Mato Rico/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Democrático Trabalhista de Mato Rico e determino a
suspensão do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão do (artigo 83, II, Res. 23.553/2017). Oficiese aos diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pitanga/PR, 04 de fevereiro de 2019.
LUCIANO LARA ZEQUINÃO
JUIZ ELEITORAL – 38ª ZONA ELEITORAL

39ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral
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INTIMAÇÃO - ABERTURA DE PRAZO - ALEGAÇÕES FINAIS - 05 (CINCO) DIAS
AIJE N.º 234-50.2016.6.16.0039
INVESTIGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
INVESTIGADO: ALISSON HORNUNG MARTINS
ADVOGADO: DAVI ALESSANDRO DONHA ARTERO (OAB/PR N.º 29.329)
INVESTIGADO: JOÃO AYRES DE MELLO NETO
ADVOGADO: THIAGO ROBERTO LOPES (OAB/PR N.º 35.321)
INTIMAÇÃO
Por determinação do M.M Juiz Eleitoral, o Dr. Dawber Gontijo Santos, INTIMO o investigado ALISSON HORNUNG MARTINS acerca da
abertura de prazo para o oferecimento de alegações finais, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme despacho proferido em 22/10/2018:
"(...)
II. Caso não mais pretendam, a fase de instrução estará encerrada, momento em que cada uma das partes deverá, mediante nova intimação
por parte da serventia, apresentar suas alegações finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando-se pelo Ministério Público Eleitoral.
Cumpra-se. Intimem-se. Reserva/PR, 22 de outubro de 2018 DAWBER GONTIJO SANTOS JUIZ ELEITORAL"
Reserva/PR, em 05 de fevereiro de 2019
RAPHAEL ESCOBAR DE OLIVEIRA
Chefe de Cartório
Assino por determinação judicial
(Portaria n.º 04/2015)

43ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Sentença de Composição de Mesa Receptora
AUTOS Nº: 116-91.2018.6.16.0043
NATUREZA: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
SENTENÇA
GABRIEL WOLF SOUZA MATOSO, eleitor devidamente inscrita perante a 43ª Zona Eleitoral de Guarapuava, foi convocado a comparecer aos
trabalhos eleitorais, na função de 2º Mesário, mas não compareceu ao 1º turno das eleições gerais de 2018, conforme atesta os documentos
junto aos autos.
O mesário faltoso apresentou justificativa pela ausência aos trabalhos eleitorais à fl. 17.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou à fl. 21, pugnando pela aplicação de multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo, em razão da falta
de plausibilidade da justificativa apresentada, pois a justificativa de que perdeu o horário de acordar, não afasta a penalidade a ser aplicada.
Considerando a gravidade de ter o eleitor deliberadamente faltado a uma obrigação cívica a todos imposta, de suma importância para o
funcionamento do processo eleitoral democrático que foi conquistado no decorrer de nossa história com grandes sacrifícios; considerando o
caráter, mais do que punitivo, exemplar e didático que essa multa deve assumir perante a sociedade; considerando a falta de plausibilidade da
justificativa apresentada, nos termos dos artigos 296 e 297 do Provimento nº 02/2018 da Corregedoria Regional Eleitoral do Paraná, APLICO A
MULTA de R$ 30,13 (trinta reais e treze centavos), referente ao 1º turno das eleições gerais de 2018, conforme o art. 249 do citado
Provimento.
Intime-se o mesário para que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova o pagamento da multa arbitrada, mediante guia apropriada, sob pena de
execução fiscal, de acordo com o disposto no art. 263 do acima mencionado Provimento.
Não recolhida a multa eleitoral no prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado desta decisão, registre-se o débito no Livro de Inscrição de
Dívida.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se, com as baixas necessárias.
Guarapuava, 29 de janeiro de 2019;
Patrícia Roque Carbonieri
Juíza Eleitoral da 43ª Zona Eleitoral

AUTOS Nº: 98-70.2018.6.16.0043
NATUREZA: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
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SENTENÇA
DEISE MARA DE LIMA, eleitora devidamente inscrita perante a 43ª Zona Eleitoral de Guarapuava, foi convocada a comparecer aos trabalhos
eleitorais, na função de 1º Mesário, mas não compareceu ao 2º turno das eleições gerais de 2018, conforme atesta os documentos junto aos
autos.
A mesária faltosa apresentou justificativa pela ausência aos trabalhos eleitorais à fl. 15.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou à fl. 18, pugnando pela aplicação de multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo, em razão da falta
de plausibilidade da justificativa apresentada, vez que a justificativa de que estava com pressão alta no dia das eleições, sem nenhuma
comprovação, não afasta a penalidade a ser aplicada.
Considerando a gravidade de ter o eleitor deliberadamente faltado a uma obrigação cívica a todos imposta, de suma importância para o
funcionamento do processo eleitoral democrático que foi conquistado no decorrer de nossa história com grandes sacrifícios; considerando o
caráter, mais do que punitivo, exemplar e didático que essa multa deve assumir perante a sociedade; considerando a falta de plausibilidade da
justificativa apresentada, nos termos dos artigos 296 e 297 do Provimento nº 02/2018 da Corregedoria Regional Eleitoral do Paraná, APLICO A
MULTA de R$ 30,13 (trinta reais e treze centavos), referente ao 2º turno das eleições, conforme o art. 249 do citado Provimento.
Intime-se o mesário para que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova o pagamento da multa arbitrada, mediante guia apropriada, sob pena de
execução fiscal, de acordo com o disposto no art. 263 do acima mencionado Provimento.
Não recolhida a multa eleitoral no prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado desta decisão, registre-se o débito no Livro de Inscrição de
Dívida.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se, com as baixas necessárias.
Guarapuava, 29 de janeiro de 2019;
Patrícia Roque Carbonieri
Juíza Eleitoral da 43ª Zona Eleitoral

68ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS n. 95-40.2018.6.16.0068
MUNICÍPIO: CASCAVEL
PARTIDO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
PRESIDENTE: SADY CLAUDIO BODENEZE
TESOUREIRO: IRINEU PEREIRA DE JESUS
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS BOSCHIROLLI – OAB/PR 19.647
JUÍZA: DRA. FILOMAR HELEZA PEROSA CAREZIA
Vistos etc.
Defiro o requerimento protocolado sob nº 3.882/2019, concedendo o prazo de dez (10) dias.
Cascavel, 01 de fevereiro de 2019.
FILOMAR HELENA PEROSA CAREZIA
Juíza Eleitoral

INTIMAÇÃO DA SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS n. 88-48.2018.6.16.0068
MUNICÍPIO: CASCAVEL
PARTIDO: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
PRESIDENTE: ALDINO JORGE BUENO
TESOUREIRO: CELSO LUIZ DALMOLIN
ADVOGADA: KATY TABORDA – OAB/PR 68.921
JUÍZA: DRA. FILOMAR HELEZA PEROSA CAREZIA
Intimação, na forma da lei, da advogada da(s) parte(s), da r. sentença exarada pela Exma. Juíza Eleitoral, Dra. Filomar Helena Perosa Carezia,
nos autos acima discriminados, com o seguinte teor:
Isso posto, JULGO APROVADAS as contas de campanha do PARTIDO DA REPÚBLICA referentes às Eleições Gerais de 2018, com fulcro no
art. 77, inciso I, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Cascavel, 01 de fevereiro de 2019.
FILOMAR HELENA PEROSA CAREZIA
Juíza Eleitoral

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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82ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÃO NA FORMA DA LEI - RELATÓRIO PRELIMINAR - PRESTAÇÃO CONTAS - ELEICÕES 2018
Autos n. 77-74.2018.6.16.0082 – Prestação de Contas – Eleições 2018
Partido: Partido Humanista da Solidariedade – PHS
Presidente: Ana Paula Leite
Tesoureiro: Alflavia Cristina Leite
Advogada: Alexandro Nassif – OAB/PR n. 70.842
Município: Jundiai do Sul/PR
Intimação advogado partido requerente, relatório preliminar para expedição de diligências Eleições Gerais 2018, 1º e 2º Turnos.
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
Em cumprimento ao que dispõe a Resolução TSE n. 23.553/2017, solicita-se a baixa dos autos em diligência, para que a direção partidária
acima nominada, manifestando-se sobre as questões abaixo relacionadas, complemente as informações prestadas nos presentes autos, bem
como apresente os esclarecimentos necessários ao exame ou, ainda, sane as falhas abaixo relacionadas, no prazo de 3 (três) dias.:
1.
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1.
Prazo de entrega
1.1.2.
Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.1.3.
Prestação de contas final primeiro turno
Prestação de contas entregue em 13/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
1.1.4.
Prestação de contas final segundo turno
Prestação de contas entregue em 13/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
1.2.
Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº
23.553/2017):
Ficha de qualificação do partido político;
Demonstrativo dos recursos arrecadados;
Demonstrativo com a descrição das receitas estimadas;
Demonstrativo de doações efetuadas a candidatos ou partidos;
Demonstrativo de receitas e despesas;
Demonstrativo de despesas efetuadas;
Demonstrativo de transferência financeira de recursos entre o partido político e candidato e vice-versa;
Conciliação bancária;
Gastos realizados pelo partido político em favor do seu candidato;
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver;
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), se houver;
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos;
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas aos recursos do Fundo Partidário;
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas a Outros Recursos;
Declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha constituídas por bens móveis ou imóveis,
quando houver;
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário;
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC);
Autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido político, acordo expressamente
formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação;
Comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou de recursos de origem não identificada ou guia de
recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada, conforme o caso;
Comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não utilizados;
Demonstrativo dos recibos eleitorais emitidos;
Demonstrativo de eventuais sobras ou dívidas de campanha.
Ribeirão do Pinhal, 05 de fevereiro de 2019.
Adriano Luis Muller da Silva
Chefe de Cartório Substituto
Autos n. 79-44.2018.6.16.0082 – Prestação de Contas – Eleições 2018
Partido: Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB
Presidente: Terezinha Romana da Silva Lemes
Tesoureiro: Eva Lucia Dias
Advogada: Alexandro Nassif – OAB/PR n. 70.842
Município: Jundiai do Sul/PR
Intimação advogado partido requerente, relatório preliminar para expedição de diligências Eleições Gerais 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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RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
Em cumprimento ao que dispõe a Resolução TSE n. 23.553/2017, solicita-se a baixa dos autos em diligência, para que a direção partidária
acima nominada, manifestando-se sobre as questões abaixo relacionadas, complemente as informações prestadas nos presentes autos, bem
como apresente os esclarecimentos necessários ao exame ou, ainda, sane as falhas abaixo relacionadas, no prazo de 3 (três) dias.:
1.
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1.
Prazo de entrega
1.1.2.
Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.1.3.
Prestação de contas final primeiro turno
Prestação de contas entregue em 14/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
1.2.
Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº
23.553/2017):
Ficha de qualificação do partido político;
Demonstrativo dos recursos arrecadados;
Demonstrativo com a descrição das receitas estimadas;
Demonstrativo de doações efetuadas a candidatos ou partidos;
Demonstrativo de receitas e despesas;
Demonstrativo de despesas efetuadas;
Demonstrativo de transferência financeira de recursos entre o partido político e candidato e vice-versa;
Conciliação bancária;
Gastos realizados pelo partido político em favor do seu candidato;
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver;
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), se houver;
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos;
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas aos recursos do Fundo Partidário;
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas a Outros Recursos;
Declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha constituídas por bens móveis ou imóveis,
quando houver;
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário;
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC);
Autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido político, acordo expressamente
formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação;
Comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou de recursos de origem não identificada ou guia de
recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada, conforme o caso;
Comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não utilizados;
Demonstrativo dos recibos eleitorais emitidos;
Demonstrativo de eventuais sobras ou dívidas de campanha.
Ribeirão do Pinhal, 05 de fevereiro de 2019.
Adriano Luis Muller da Silva
Chefe de Cartório Substituto
Autos n. 80-29.2018.6.16.0082 – Prestação de Contas – Eleições 2018
Partido: Partido Social Democrático – PSD
Presidente: Joel Barbosa Vieira
Tesoureiro: Emilia Cristiany Alves
Advogada: Alexandro Nassif – OAB/PR n. 70.842
Município: Jundiai do Sul/PR
Intimação advogado partido requerente, relatório preliminar para expedição de diligências Eleições Gerais 2018.
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
Em cumprimento ao que dispõe a Resolução TSE n. 23.553/2017, solicita-se a baixa dos autos em diligência, para que a direção partidária
acima nominada, manifestando-se sobre as questões abaixo relacionadas, complemente as informações prestadas nos presentes autos, bem
como apresente os esclarecimentos necessários ao exame ou, ainda, sane as falhas abaixo relacionadas, no prazo de 3 (três) dias.:
1.
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1.
Prazo de entrega
1.1.2.
Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.1.3.
Prestação de contas final primeiro turno
Prestação de contas entregue em 14/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
1.2.
Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº
23.553/2017):
Ficha de qualificação do partido político;
Demonstrativo dos recursos arrecadados;
Demonstrativo com a descrição das receitas estimadas;
Demonstrativo de doações efetuadas a candidatos ou partidos;
Demonstrativo de receitas e despesas;
Demonstrativo de despesas efetuadas;
Demonstrativo de transferência financeira de recursos entre o partido político e candidato e vice-versa;
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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Conciliação bancária;
Gastos realizados pelo partido político em favor do seu candidato;
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver;
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), se houver;
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos;
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas aos recursos do Fundo Partidário;
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas a Outros Recursos;
Declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha constituídas por bens móveis ou imóveis,
quando houver;
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário;
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC);
Autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido político, acordo expressamente
formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação;
Comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou de recursos de origem não identificada ou guia de
recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada, conforme o caso;
Comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não utilizados;
Demonstrativo dos recibos eleitorais emitidos;
Demonstrativo de eventuais sobras ou dívidas de campanha.
Ribeirão do Pinhal, 05 de fevereiro de 2019.
Adriano Luis Muller da Silva
Chefe de Cartório Substituto

93ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÃO
PROCESSO: PC N° 73-04.2018.6.16.0093
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTTAS DE CAMPANHA – ELEIÇÕES 2018
INTERESSADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB)
ADVOGADO(A): JULIANA WITHOFT OAB/PR N° 82.303
MUNICÍPIO: ARAPUÃ/PR
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) do partido político, do dispositivo da sentença prolatada pelo MM. Juiz Eleitoral Dr. José
Chapoval Cacciacarro
[...]
Ante o exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas eleitorais apresentadas pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA DE ARAPUÃ/PR, referentes às Eleições Gerais 2018, o que faço com fundamento no artigo 77, inciso II da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Registre-se. Publique-se. Intime-se o órgão partidário interessado, via DJE.
Aguarde-se o tríduo recursal. Após, registre-se esta decisão no SICO, para ciência e controle por parte do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e
do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR).
Por fim, arquive-se.
Ivaiporã, 05 de fevereiro de 2019.
JOSÉ CHAPOVAL CACCIACARRO
Juiz Eleitoral

INTIMAÇÃO
PROCESSO: PC N° 73-04.2018.6.16.0093
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTTAS DE CAMPANHA – ELEIÇÕES 2018
INTERESSADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB)
ADVOGADO(A): JULIANA WITHOFT OAB/PR N° 82.303
MUNICÍPIO: ARAPUÃ/PR
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) do partido político, do dispositivo da sentença prolatada pelo MM. Juiz Eleitoral Dr. José
Chapoval Cacciacarro
[...]
Ante o exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas eleitorais apresentadas pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA DE ARAPUÃ/PR, referentes às Eleições Gerais 2018, o que faço com fundamento no artigo 77, inciso II da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Registre-se. Publique-se. Intime-se o órgão partidário interessado, via DJE.
Aguarde-se o tríduo recursal. Após, registre-se esta decisão no SICO, para ciência e controle por parte do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e
do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR).
Por fim, arquive-se.
Ivaiporã, 05 de fevereiro de 2019.
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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JOSÉ CHAPOVAL CACCIACARRO
Juiz Eleitoral

100ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÃO
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 117-02.2018.6.16.0100
MUNICÍPIO: RONDON/PR
INTERESSADOS: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL, MANOEL MECIAS DE SOUZA, RODRIGO SOUZA MAIA
JUIZ: GUSTAVO ADOLPHO PERIOTO
SENTENÇA
Versam os autos sobre a prestação de contas de campanha, relativas aos Prestadores acima indicados, abrangentes da arrecadação e da
aplicação de recursos referentes às Eleições 2018.
Decorrido o prazo fixado no caput do art. 52 da Resolução TSE 23.553/2017, apesar de regularmente citado/notificado (fls. 03-verso), o partido
político não prestou contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas, como não prestadas, nos termos do artigo 52, §6º, inciso VI, da
Resolução TSE n. 23.553/2017.
É o relatório. Decido.
Devem prestar contas à Justiça Eleitoral os órgãos partidários, ainda que ausente qualquer movimentação de recursos de campanha,
financeiros ou estimáveis (artigo 48 da Resolução referida).
Nesses moldes, apesar de regularmente notificados/citados, os responsáveis acima referidos deixaram de cumprir o dever legal, não restando
outra alternativa senão declarar, juridicamente, as contas como não prestadas, na esteira do perecer contido nos autos, ao qual se adere (fls.
07 e 08).
Por todo o exposto, declaro como NÃO PRESTADAS as Contas da Comissão Provisória do PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL – PMN
de Rondon/PR, nos termos do artigo 83, inciso II da Resolução TSE n. 23.553/2017 e determino a suspensão automática do repasse de cotas
do Fundo Partidário ao Órgão Municipal, pelo tempo em que permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia 06 de novembro
de 2018.
Comuniquem-se aos órgãos estadual e nacional do partido, acerca da presente decisão e efetuem-se os registros devidos no Sistema de
Informação de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO (art. 77, §9º, da Res. TSE 23.553/2017), se disponível.
Determino, ainda, a suspensão da anotação do órgão de direção municipal no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, pelo
tempo em que permanecer omisso, razão pela qual, oficie-se ao Setor competente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, para
cumprimento.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico, considerada a reiterada (e logicamente conhecida) omissão do Partido
Político local.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Paraíso do Norte, 04 de fevereiro de 2019.
Gustavo Adolpho Perioto
Juiz Eleitoral
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 114-47.2018.6.16.0100
MUNICÍPIO: RONDON/PR
INTERESSADOS: PARTIDO SOLIDARIEDADE, PAULO AFONSO DUARTE E CRISTIANO APARECIDO REIS DE OLIVEIRA
JUIZ: GUSTAVO ADOLPHO PERIOTO
SENTENÇA
Versam os autos sobre a prestação de contas de campanha, relativas aos Prestadores acima indicados, abrangentes da arrecadação e da
aplicação de recursos referentes às Eleições 2018.
Decorrido o prazo fixado no caput do art. 52 da Resolução TSE 23.553/2017, apesar de regularmente citado/notificado (fls. 05), o partido
político não prestou contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas, como não prestadas, nos termos do artigo 52, §6º, inciso VI, da
Resolução TSE n. 23.553/2017.
É o relatório. Decido.
Devem prestar contas à Justiça Eleitoral os órgãos partidários, ainda que ausente qualquer movimentação de recursos de campanha,
financeiros ou estimáveis (artigo 48 da Resolução referida).
Nesses moldes, apesar de regularmente notificados/citados, os responsáveis acima referidos deixaram de cumprir o dever legal, não restando
outra alternativa senão declarar, juridicamente, as contas como não prestadas, na esteira do perecer contido nos autos, ao qual se adere (fls.
08 e 09).
Por todo o exposto, declaro como NÃO PRESTADAS as Contas da Comissão Provisória do PARTIDO SOLIDARIEDADE - SD de
Rondon/PR, nos termos do artigo 83, inciso II da Resolução TSE n. 23.553/2017 e determino a suspensão automática do repasse de cotas do
Fundo Partidário ao Órgão Municipal, pelo tempo em que permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia 06 de novembro de
2018.
Comuniquem-se aos órgãos estadual e nacional do partido, acerca da presente decisão e efetuem-se os registros devidos no Sistema de
Informação de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO (art. 77, §9º, da Res. TSE 23.553/2017), se disponível.
Determino, ainda, a suspensão da anotação do órgão de direção municipal no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, pelo
tempo em que permanecer omisso, razão pela qual, oficie-se ao Setor competente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, para
cumprimento.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico, considerada a reiterada (e logicamente conhecida) omissão do Partido
Político local.
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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Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Paraíso do Norte, 04 de fevereiro de 2019.
Gustavo Adolpho Perioto
Juiz Eleitoral
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 124-91.2018.6.16.0100
MUNICÍPIO: MIRADOR/PR
INTERESSADOS: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL, GLAISON DOS SANTOS GAIA E DEVALDO BATISTA GAIA
JUIZ: GUSTAVO ADOLPHO PERIOTO
SENTENÇA
Versam os autos sobre a prestação de contas de campanha, relativas aos Prestadores acima indicados, abrangentes da arrecadação e da
aplicação de recursos referentes às Eleições 2018.
Decorrido o prazo fixado no caput do art. 52 da Resolução TSE 23.553/2017, apesar de regularmente citado/notificado (fls. 05), o partido
político não prestou contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas, como não prestadas, nos termos do artigo 52, §6º, inciso VI, da
Resolução TSE n. 23.553/2017.
É o relatório. Decido.
Devem prestar contas à Justiça Eleitoral os órgãos partidários, ainda que ausente qualquer movimentação de recursos de campanha,
financeiros ou estimáveis (artigo 48 da Resolução referida).
Nesses moldes, apesar de regularmente notificados/citados, os responsáveis acima referidos deixaram de cumprir o dever legal, não restando
outra alternativa senão declarar, juridicamente, as contas como não prestadas, na esteira do perecer contido nos autos, ao qual se adere (fls.
08 e 09).
Por todo o exposto, declaro como NÃO PRESTADAS as Contas da Comissão Provisória do PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL – PMN
de MIRADOR/PR, nos termos do artigo 83, inciso II da Resolução TSE n. 23.553/2017 e determino a suspensão automática do repasse de
cotas do Fundo Partidário ao Órgão Municipal, pelo tempo em que permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia 06 de
novembro de 2018.
Comuniquem-se aos órgãos estadual e nacional do partido, acerca da presente decisão e efetuem-se os registros devidos no Sistema de
Informação de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO (art. 77, §9º, da Res. TSE 23.553/2017), se disponível.
Determino, ainda, a suspensão da anotação do órgão de direção municipal no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, pelo
tempo em que permanecer omisso, razão pela qual, oficie-se ao Setor competente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, para
cumprimento.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico, considerada a reiterada (e logicamente conhecida) omissão do Partido
Político local.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Paraíso do Norte, 04 de fevereiro de 2019.
Gustavo Adolpho Perioto
Juiz Eleitoral

INTIMAÇÃO
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 70-28.2018.6.16.0100
MUNICÍPIO: MIRADOR/PR
INTERESSADOS: PARTIDO DOS TRABALHADORES, DANILO TIVERON E DARIZA VICENTE TIVERON
ADVOGADO: FABIO LUIZ CARDOSO BORBA, OAB/PR N. 56.539
JUIZ: GUSTAVO ADOLPHO PERIOTO
SENTENÇA
Os presentes autos versam sobre a prestação de contas de campanha, relativas aos prestadores acima citados, para aferição da arrecadação
e da aplicação de recursos referentes às Eleições 2018.
Os trâmites processuais destes autos transcorreram dentro das disposições da Resolução 23.553/2017.
A serventia eleitoral apresentou seu parecer opinando pela aprovação das contas com ressalva. Aberta a vista ao Ministério Público Eleitoral,
este opinou no mesmo sentido.
Os autos vieram conclusos para sentença.
É o relatório. Decido.
Determina a Lei que todos os órgãos partidários devem prestar contas das despesas de campanha à Justiça Eleitoral dentro dos prazos
estabelecidos ainda que ausente qualquer movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis (artigo 48 da Resolução
referida).
Após análise técnica realizada de acordo com o art. 68 da Resolução TSE n. 23.553/2017, restaram evidenciadas falhas apenas no que tange
à abertura de conta bancária, nos termos que estabelece o artigo 10 da Resolução nº 23.553/2017, posto que o partido político não cumpriu o
mandamento legal.
Sua falta, porém, não trouxe prejuízos à análise das contas pois não houve movimentação de recursos partidários.
Outras impropriedades ou irregularidades não foram constatadas.
Assim, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha do Partido dos Trabalhadores do município de Mirador em razão da
omissão na abertura da conta bancária específica de campanha.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico.
Transitada em julgado, registre-se no sistema SICO e arquive-se.
Paraíso do Norte, 04 de fevereiro de 2019.
Gustavo Adolpho Perioto
Juiz Eleitoral
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 72-95.2018.6.16.0100
MUNICÍPIO: MIRADOR/PR
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br

Ano X - Número 024

Curitiba, quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019

Página 61

INTERESSADOS: PARTIDO PROGRESSISTA, EDMIRO PESSOA E DANIEL DOS SANTOS
ADVOGADO: PAULO VITOR POLZIN DE ANDRADE, OAB/PR N. 51.449
JUIZ: GUSTAVO ADOLPHO PERIOTO
SENTENÇA
Os presentes autos versam sobre a prestação de contas de campanha, relativas aos prestadores acima citados, para aferição da arrecadação
e da aplicação de recursos referentes às Eleições 2018.
Os trâmites processuais destes autos transcorreram dentro das disposições da Resolução 23.553/2017.
A serventia eleitoral apresentou seu parecer opinando pela aprovação das contas com ressalva. Aberta a vista ao Ministério Público Eleitoral,
este opinou no mesmo sentido.
Os autos vieram conclusos para sentença.
É o relatório. Decido.
Determina a Lei que todos os órgãos partidários devem prestar contas das despesas de campanha à Justiça Eleitoral dentro dos prazos
estabelecidos ainda que ausente qualquer movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis (artigo 48 da Resolução
referida).
Após análise técnica realizada de acordo com o art. 68 da Resolução TSE n. 23.553/2017, restaram evidenciadas falhas apenas no que tange
à abertura de conta bancária, nos termos que estabelece o artigo 10 da Resolução nº 23.553/2017, posto que o partido político não cumpriu o
mandamento legal.
Sua falta, porém, não trouxe prejuízos à análise das contas pois não houve movimentação de recursos partidários.
Além disso, constatou-se que o partido político não apresentou as contas tempestivamente, uma vez que apenas em 11/01/2019 foram
protocoladas neste Juízo (fls. 07).
Assim, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha do Partido Social Cristão do município de Paraíso do Norte em razão
da intempestividade da sua prestação bem como da omissão na abertura da conta bancária específica de campanha.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico.
Transitada em julgado, registre-se no sistema SICO e arquive-se.
Paraíso do Norte, 04 de fevereiro de 2019.
Gustavo Adolpho Perioto
Juiz Eleitoral
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 97-11.2018.6.16.0100
MUNICÍPIO: PARAÍSO DO NORTE/PR
INTERESSADOS: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL, EDMAR CARLOS DO NASCIMENTO SANITA E ANDRESSA PATRICIA BONI
ADVOGADO: JOSÉ CARLOS FARIAS, OAB/PR N. 26.298
JUIZ: GUSTAVO ADOLPHO PERIOTO
SENTENÇA
Os presentes autos versam sobre a prestação de contas de campanha, relativas aos prestadores acima citados, para aferição da arrecadação
e da aplicação de recursos referentes às Eleições 2018.
Os trâmites processuais destes autos transcorreram dentro das disposições da Resolução 23.553/2017.
A serventia eleitoral apresentou seu parecer opinando pela aprovação das contas com ressalva. Aberta a vista ao Ministério Público Eleitoral,
este opinou no mesmo sentido.
Os autos vieram conclusos para sentença.
É o relatório. Decido.
Determina a Lei que todos os órgãos partidários devem prestar contas das despesas de campanha à Justiça Eleitoral dentro dos prazos
estabelecidos ainda que ausente qualquer movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis (artigo 48 da Resolução
referida).
Após análise técnica realizada de acordo com o art. 68 da Resolução TSE n. 23.553/2017, restaram evidenciadas falhas apenas no que tange
à abertura de conta bancária, nos termos que estabelece o artigo 10 da Resolução nº 23.553/2017, posto que o partido político não cumpriu o
mandamento legal.
Sua falta, porém, não trouxe prejuízos à análise das contas pois não houve movimentação de recursos partidários.
Além disso, constatou-se que o partido político não apresentou as contas tempestivamente, uma vez que apenas em 11/12/2018 foram
protocoladas neste Juízo (fls. 18).
Assim, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha do Partido Social Cristão do município de Paraíso do Norte em razão
da intempestividade da sua prestação bem como da omissão na abertura da conta bancária específica de campanha.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico.
Transitada em julgado, registre-se no sistema SICO e arquive-se.
Paraíso do Norte, 04 de fevereiro de 2019.
Gustavo Adolpho Perioto
Juiz Eleitoral

111ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Intimação, na forma da lei, da(s) parte(s) e de seu(s) advogado(s), da r. decisão proferida pelo MM. Juiz Eleitoral, nos autos abaixo
discriminados, com o seguinte teor:
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 93-38.2018.6.16.0111
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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PROCEDÊNCIA: TELÊMACO BORBA/PR
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
PRESIDENTE: EZEQUIEL LIGOSKI BETIM
TESOUREIRO: APARECIDO FERRAZ
ADVOGADO: LUIS FABIANO DE MATOS - OAB: 38.661/PR
JUIZ: DR. PAULO FABRÍCIO CAMARGO
DECISÃO:
"Assim sendo, acolhendo o parecer do Ministério Público Eleitoral, JULGO as contas apresentadas pelo Partido Popular Socialista - PPS, do
município de Telêmaco Borba/PR, relativas às Eleições Gerais de 2018, dando-as por APROVADAS COM RESSALVAS, nos termos do art.
77, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/17.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito julgado, promova-se o arquivamento dos autos, lançadas as baixas necessárias."
Telêmaco Borba, 05 de fevereiro de 2019.
PAULO FABRICIO CAMARGO – JUIZ ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 95-08.2018.6.16.0111
PROCEDÊNCIA: TELÊMACO BORBA/PR
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
PRESIDENTE: SUELI APARECIDA MARTINS
TESOUREIRO: SANDRO JOSÉ MARQUES
ADVOGADO: FLAVIO FLORES JUNIOR - OAB: 54.248/PR
JUIZ: DR. PAULO FABRÍCIO CAMARGO
DECISÃO:
"Assim sendo, acolhendo o parecer do Ministério Público Eleitoral, JULGO as contas apresentadas pelo Partido Social Democrático - PSD, do
município de Telêmaco Borba/PR, relativas às Eleições Gerais de 2018, dando-as por APROVADAS COM RESSALVAS, nos termos do art.
77, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/17.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito julgado, promova-se o arquivamento dos autos, lançadas as baixas necessárias."
Telêmaco Borba, 05 de fevereiro de 2019.
PAULO FABRICIO CAMARGO – JUIZ ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 102-97.2018.6.16.0111
PROCEDÊNCIA: TELÊMACO BORBA/PR
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
PRESIDENTE: ONEY ALVES FERREIRA
TESOUREIRO: ALBERTO FERREIRA DE MELLO
JUIZ: DR. PAULO FABRÍCIO CAMARGO
DECISÃO:
""Diante do exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas das ELEIÇÕES GERAIS 2018 do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA de
Telêmaco Borba/PR, na forma do art. 77, IV, da Resolução TSE nº 23.553/17 e art. 30, inciso IV da Lei nº. 9.504/1997 e DETERMINO a perda
de repasses de recursos oriundos do Fundo Partidário ao órgão de direção municipal do ano seguinte ao trânsito em julgado da presente
decisão (§4º do art. 77 da Res. 23.553/17), bem como suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal, conforme art. 83,
inciso II da Resolução TSE n. 23.553/17, pelo período em que permanecer omisso.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito julgado:
I. Comunique-se o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral através do registro da decisão no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
II. Oficie-se aos diretórios regional e nacional acerca da suspensão do repasse de recursos do Fundo Partidário.
III. Oficie-se à Seção dos Partidos Políticos do TRE/PR acerca da suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias."
Telêmaco Borba, 05 de fevereiro de 2019.
PAULO FABRICIO CAMARGO – JUIZ ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 106-37.2018.6.16.0111
PROCEDÊNCIA: TELÊMACO BORBA/PR
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
PRESIDENTE: JOSÉ ALTAMIRO RAMOS
TESOUREIRO: ANGELO RICARDO DOS SANTOS
JUIZ: DR. PAULO FABRÍCIO CAMARGO
DECISÃO:
""Diante do exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas das ELEIÇÕES GERAIS 2018 do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO de
Telêmaco Borba/PR, na forma do art. 77, IV, da Resolução TSE nº 23.553/17 e art. 30, inciso IV da Lei nº. 9.504/1997 e DETERMINO a perda
de repasses de recursos oriundos do Fundo Partidário ao órgão de direção municipal do ano seguinte ao trânsito em julgado da presente
decisão (§4º do art. 77 da Res. 23.553/17), bem como suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal, conforme art. 83,
inciso II da Resolução TSE n. 23.553/17, pelo período em que permanecer omisso.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito 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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I. Comunique-se o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral através do registro da decisão no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
II. Oficie-se aos diretórios regional e nacional acerca da suspensão do repasse de recursos do Fundo Partidário.
III. Oficie-se à Seção dos Partidos Políticos do TRE/PR acerca da suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias."
Telêmaco Borba, 05 de fevereiro de 2019.
PAULO FABRICIO CAMARGO – JUIZ ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 107-22.2018.6.16.0111
PROCEDÊNCIA: TELÊMACO BORBA/PR
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
PRESIDENTE: VINICIUS RIBEIRO RAMOS
TESOUREIRO: CHARLES DUARTE DI MARIO
JUIZ: DR. PAULO FABRÍCIO CAMARGO
DECISÃO:
""Diante do exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas das ELEIÇÕES GERAIS 2018 do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA de Telêmaco Borba/PR, na forma do art. 77, IV, da Resolução TSE nº 23.553/17 e art. 30, inciso IV da Lei nº. 9.504/1997 e
DETERMINO a perda de repasses de recursos oriundos do Fundo Partidário ao órgão de direção municipal do ano seguinte ao trânsito em
julgado da presente decisão (§4º do art. 77 da Res. 23.553/17), bem como suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção
municipal, conforme art. 83, inciso II da Resolução TSE n. 23.553/17, pelo período em que permanecer omisso.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito julgado:
I. Comunique-se o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral através do registro da decisão no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
II. Oficie-se aos diretórios regional e nacional acerca da suspensão do repasse de recursos do Fundo Partidário.
III. Oficie-se à Seção dos Partidos Políticos do TRE/PR acerca da suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias."
Telêmaco Borba, 05 de fevereiro de 2019.
PAULO FABRICIO CAMARGO – JUIZ ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 109-89.2018.6.16.0111
PROCEDÊNCIA: TELÊMACO BORBA/PR
PARTIDO AVANTE
PRESIDENTE: ZENIR BIELUKA RIBEIRO
TESOUREIRO: SEBASTIÃO FERNANDES
JUIZ: DR. PAULO FABRÍCIO CAMARGO
DECISÃO:
""Diante do exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas das ELEIÇÕES GERAIS 2018 do PARTIDO AVANTE de Telêmaco Borba/PR, na
forma do art. 77, IV, da Resolução TSE nº 23.553/17 e art. 30, inciso IV da Lei nº. 9.504/1997 e DETERMINO a perda de repasses de recursos
oriundos do Fundo Partidário ao órgão de direção municipal do ano seguinte ao trânsito em julgado da presente decisão (§4º do art. 77 da Res.
23.553/17), bem como suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal, conforme art. 83, inciso II da Resolução TSE n.
23.553/17, pelo período em que permanecer omisso.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito julgado:
I. Comunique-se o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral através do registro da decisão no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
II. Oficie-se aos diretórios regional e nacional acerca da suspensão do repasse de recursos do Fundo Partidário.
III. Oficie-se à Seção dos Partidos Políticos do TRE/PR acerca da suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias."
Telêmaco Borba, 05 de fevereiro de 2019.
PAULO FABRICIO CAMARGO – JUIZ ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 122-88.2018.6.16.0111
PROCEDÊNCIA: IMBAÚ/PR
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
PRESIDENTE: LAUIR DE OLIVEIRA
TESOUREIRO: JEVERSON OLIVEIRA LIMA
JUIZ: DR. PAULO FABRÍCIO CAMARGO
DECISÃO:
""Diante do exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas das ELEIÇÕES GERAIS 2018 do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
de Imbaú/PR, na forma do art. 77, IV, da Resolução TSE nº 23.553/17 e art. 30, inciso IV da Lei nº. 9.504/1997 e DETERMINO a perda de
repasses de recursos oriundos do Fundo Partidário ao órgão de direção municipal do ano seguinte ao trânsito em julgado da presente decisão
(§4º do art. 77 da Res. 23.553/17), bem como suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal, conforme art. 83, inciso II
da Resolução TSE n. 23.553/17, pelo período em que permanecer omisso.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito julgado:
I. Comunique-se o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral através do registro da decisão no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
II. Oficie-se aos diretórios regional e nacional acerca da suspensão do repasse de recursos do Fundo Partidário.
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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III. Oficie-se à Seção dos Partidos Políticos do TRE/PR acerca da suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias."
Telêmaco Borba, 05 de fevereiro de 2019.
PAULO FABRICIO CAMARGO – JUIZ ELEITORAL

112ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Edital nº 009/2019

EDITAL Nº 009/2019
A Excelentíssima Senhora Dra. REGIANE TONET DOS SANTOS, MMª. Juíza Eleitoral da 112ª ZE/PR, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que foram apresentadas pelos partidos abaixo
relacionados a Prestação de contas eleitorais de 2018, facultando a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação
do edital, a apresentação de impugnação, nos termos do art. 59, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Autos
Partido/Município
Responsáveis
81-21.2018.6.16.0112
PARTIDO PROGRESSISTA – PP - GUARANIAÇU
Presidente: Leandro Rigo
Tesoureiro: Jonathan L. Fabricio
60-45.2018.6.16.0112
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – Presidente: Junior Wagner S. Belli
PROS – GUARANIAÇU
Tesoureiro: Michele F. da Silva
E para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE do TRE/PR.
Expedido nesta cidade de Guaraniaçu, em 05 de fevereiro de 2019. Eu, Iolanda Fátima Pasa Victorino, digitei e subscrevi.
Iolanda Fátima Pasa Victorino
Chefe do Cartório
(Autorizada pela Port. 2/2011-112ª ZE)

114ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMACAO
Intimação de Sentença de Prestação de Contas – Eleições Gerais 2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 77-75.2018.6.16.0014
Partido: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD)
Município: MEDIANEIRA/PR
Advogada: Marion Helena Fernandes – OAB/PR 59908
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas partidárias das Eleições 2018 apresentada pelo órgão municipal do Partido Social Democrático, com base
na Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publicado o Edital, conforme determina o artigo 59 da citada resolução, decorreu o prazo de impugnação sem qualquer manifestação das
partes interessadas e do Ministério Público Eleitoral.
O referido partido apresentou parte do rol de documentos exigidos pelo art.56 da Res. 23.553/2017 e após serem intimados pela ausência de
peças e atos obrigatórios, para possível complementação, enviou justificativa (fl.26/30).
O Cartório Eleitoral emitiu, em análise técnica, parecer conclusivo (fl. 32/32-V), opinando pela aprovação das contas com ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral, pugnou também pela aprovação das contas com ressalvas.
É o relatório. DECIDO.
Diante do atendimento, dos requisitos formais previstos no artigo 56, II da Resolução TSE nº 23.553/2018 mesmo que de forma parcial, tendo
em vista não ter havido movimentação financeira, tampouco recebimento de recursos de qualquer forma e perante ausência de qualquer
impugnação, bem como do Parecer Técnico favorável e do Parecer Ministerial favorável, com fundamento no artigo 77, II, da Resolução
23.553/2017, APROVO COM RESSALVAS as contas do Partido Social Democrático, referente às Eleições 2018.
Publique-se, registre-se e intime-se.
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Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registre-se a informação no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais (SICO).
Oportunamente, arquive-se.
Medianeira, 18 de dezembro de 2018.
(a) Hugo Michelini Júnior
Juiz Eleitoral

118ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 129-59.2016.6.16.0118
REQUERENTE: UNIÃO – FAZENDA NACIONAL (CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE – PR)
EXECUTADO: MIGUEL INÁCIO WEINGARTNER
ADVOGADO: WANDERLUCIO DOS SANTOS LEITE (OAB 38.472)
SENTENÇA
Vistos
1 – Trata-se de executivo fiscal ajuizado pela União.
No curso da ação, depois do período de suspensão e tentativas infrutíferas de penhora, a exequente, apesar de intimada, deixou de informar a
ausência de causa suspensiva ou interruptiva.
Vieram os autos conclusos.
Relatei.
Decido.
2 – De uma análise à demanda, constata-se a ocorrência da chamada prescrição intercorrente do crédito executado. Explico:
A prescrição chamada intercorrente é aquela que ocorre no curso do processo executivo, quando o exequente deixa de promover os atos
inerentes ao deslinde do feito, tal como a indicação de bens à penhora ou o requerimento de diligências frutíferas na busca de bens do devedor
(BACENJUD, RENAJUD...).
Nas palavras de CRISTIANO CHAVES DE FARIAS e NELSON ROSENVALD, na obra CURSO DE DIREITO CIVIL, PARTE GERAL e LINDB,
"(...) a prescrição intercorrente é verificada pela inércia continuada e ininterrupta do autor no processo já iniciado, durante um tempo suficiente
para a ocorrência da própria perda da pretensão. (...)"
Conforme se vê, o processo encontra-se suspenso desde outubro de 1984. Ainda, instada a se manifestar, a exequente deixou de informar a
ausência de causas suspensivas ou interruptivas de prescrição. Deste modo, é inquestionável o decurso do prazo prescricional (prescrição
intercorrente) do crédito cobrado. Observe-se o teor da súmula 314 do STJ. Observe-se:
Súmula 314, STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo
da prescrição quinquenal intercorrente.
A prescrição, conforme é sabido, se trata de matéria de ordem pública, podendo, portanto, ser reconhecida de ofício pelo Magistrado. Neste
sentido é a jurisprudência pacífica do Colendo STJ. Veja-se:
(...) 2. A prescrição é matéria de ordem pública, passível de ser arguida até mesmo em sede de embargos de declaração. Isso porque, com a
alteração do Código de Processo Civil, realizada pela Lei n. 11.280/2006, a prescrição passou a ser questão cuja análise pode ser feita de
ofício pelo magistrado. Não há que se falar, pois, em vedada inovação processual. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental a que se nega provimento (STJ – Edcl no AgRg no REsp: 982011 SC 2007/0203272-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, Data de Julgamento: 19/09/2013, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2013.
Ainda:
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo
nas instâncias ordinárias, não estando sujeita à preclusão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – AgRg no AREsp: 272860
MS 2012/0266653-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/05/2013, T4 – QUARTA TURMA, Data de
Publicação: REPDJe 22/05/2013).
De outra banda, a própria legislação aplicável à cobrança judicial de dívidas ativas da Fazenda Pública (Lei de Execução Fiscal) autoriza que o
Magistrado, constatando a prescrição intercorrente do crédito, depois de ouvida a Fazenda Pública, declare-o prescrito de ofício. Veja-se:
Art. 40 da Lei 6.830/80 – O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais
possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.
§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o
arquivamento dos autos.
§ 3º Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de
ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
Conforme acima narrado, o feito permaneceu arquivado pelo prazo necessáriopara a caracterização da chamada prescrição intercorrente, o
que impõe a extinção da execução.
3 – Pelo exposto, haja vista caracterização da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, julgo extinto o
presente processo, resolvendo o mérito da causa (art. 487, II, CPC).
Levantem-se eventuais restrições judiciais existentes.
Sem custas e sem condenação e, honorários pela ausência de contraditório.
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Publique-se, registre-se, intimem-se.
Após, arquive-se os presentes autos.
Diligências necessárias.
Matelândia, 01 de fevereiro de 2019.
Pryscila Barreto Passos Remor – Juíza Eleitoral

AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 129-59.2016.6.16.0118
REQUERENTE: UNIÃO – FAZENDA NACIONAL (CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE – PR)
EXECUTADO: MIGUEL INÁCIO WEINGARTNER
ADVOGADO: WANDERLUCIO DOS SANTOS LEITE (OAB 38.472)
SENTENÇA
Vistos
1 – Trata-se de executivo fiscal ajuizado pela União.
No curso da ação, depois do período de suspensão e tentativas infrutíferas de penhora, a exequente, apesar de intimada, deixou de informar a
ausência de causa suspensiva ou interruptiva.
Vieram os autos conclusos.
Relatei.
Decido.
2 – De uma análise à demanda, constata-se a ocorrência da chamada prescrição intercorrente do crédito executado. Explico:
A prescrição chamada intercorrente é aquela que ocorre no curso do processo executivo, quando o exequente deixa de promover os atos
inerentes ao deslinde do feito, tal como a indicação de bens à penhora ou o requerimento de diligências frutíferas na busca de bens do devedor
(BACENJUD, RENAJUD...).
Nas palavras de CRISTIANO CHAVES DE FARIAS e NELSON ROSENVALD, na obra CURSO DE DIREITO CIVIL, PARTE GERAL e LINDB,
"(...) a prescrição intercorrente é verificada pela inércia continuada e ininterrupta do autor no processo já iniciado, durante um tempo suficiente
para a ocorrência da própria perda da pretensão. (...)"
Conforme se vê, o processo encontra-se suspenso desde outubro de 1984. Ainda, instada a se manifestar, a exequente deixou de informar a
ausência de causas suspensivas ou interruptivas de prescrição. Deste modo, é inquestionável o decurso do prazo prescricional (prescrição
intercorrente) do crédito cobrado. Observe-se o teor da súmula 314 do STJ. Observe-se:
Súmula 314, STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo
da prescrição quinquenal intercorrente.
A prescrição, conforme é sabido, se trata de matéria de ordem pública, podendo, portanto, ser reconhecida de ofício pelo Magistrado. Neste
sentido é a jurisprudência pacífica do Colendo STJ. Veja-se:
(...) 2. A prescrição é matéria de ordem pública, passível de ser arguida até mesmo em sede de embargos de declaração. Isso porque, com a
alteração do Código de Processo Civil, realizada pela Lei n. 11.280/2006, a prescrição passou a ser questão cuja análise pode ser feita de
ofício pelo magistrado. Não há que se falar, pois, em vedada inovação processual. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental a que se nega provimento (STJ – Edcl no AgRg no REsp: 982011 SC 2007/0203272-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, Data de Julgamento: 19/09/2013, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2013.
Ainda:
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo
nas instâncias ordinárias, não estando sujeita à preclusão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – AgRg no AREsp: 272860
MS 2012/0266653-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/05/2013, T4 – QUARTA TURMA, Data de
Publicação: REPDJe 22/05/2013).
De outra banda, a própria legislação aplicável à cobrança judicial de dívidas ativas da Fazenda Pública (Lei de Execução Fiscal) autoriza que o
Magistrado, constatando a prescrição intercorrente do crédito, depois de ouvida a Fazenda Pública, declare-o prescrito de ofício. Veja-se:
Art. 40 da Lei 6.830/80 – O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais
possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.
§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o
arquivamento dos autos.
§ 3º Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de
ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
Conforme acima narrado, o feito permaneceu arquivado pelo prazo necessáriopara a caracterização da chamada prescrição intercorrente, o
que impõe a extinção da execução.
3 – Pelo exposto, haja vista caracterização da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, julgo extinto o
presente processo, resolvendo o mérito da causa (art. 487, II, CPC).
Levantem-se eventuais restrições judiciais existentes.
Sem custas e sem condenação e, honorários pela ausência de contraditório.
Publique-se, registre-se, intimem-se.
Após, arquive-se os presentes autos.
Diligências necessárias.
Matelândia, 01 de fevereiro de 2019.
Pryscila Barreto Passos Remor – Juíza Eleitoral
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AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 129-59.2016.6.16.0118
REQUERENTE: UNIÃO – FAZENDA NACIONAL (CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE – PR)
EXECUTADO: MIGUEL INÁCIO WEINGARTNER
ADVOGADO: WANDERLUCIO DOS SANTOS LEITE (OAB 38.472)
SENTENÇA 09/2019
Vistos
1 – Trata-se de executivo fiscal ajuizado pela UNIÃO.
No curso da ação, depois do período de suspensão e tentativas infrutíferas de penhora, a exequente, apesar de intimada, deixou de informar a
ausência de causa suspensiva ou interruptiva.
Vieram os autos conclusos.
Relatei.
Decido.
2 – De uma análise à demanda, constata-se a ocorrência da chamada prescrição intercorrente do crédito executado. Explico:
A prescrição chamada intercorrente é aquela que ocorre no curso do processo executivo, quando o exequente deixa de promover os atos
inerentes ao deslinde do feito, tal como a indicação de bens à penhora ou o requerimento de diligências frutíferas na busca de bens do devedor
(BACENJUD, RENAJUD...).
Nas palavras de CRISTIANO CHAVES DE FARIAS e NELSON ROSENVALD, na obra CURSO DE DIREITO CIVIL, PARTE GERAL e LINDB,
"(...) a prescrição intercorrente é verificada pela inércia continuada e ininterrupta do autor no processo já iniciado, durante um tempo suficiente
para a ocorrência da própria perda da pretensão. (...)"
Conforme se vê, o processo encontra-se suspenso desde setembro de 2000.Ainda, instada a se manifestar, a exequente deixou de informar a
ausência de causas suspensivas ou interruptivas de prescrição. Deste modo, é inquestionável o decurso do prazo prescricional (prescrição
intercorrente) do crédito cobrado. Observe-se o teor da súmula 314 do STJ. Observe-se:
Súmula 314, STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo
da prescrição quinquenal intercorrente.
A prescrição, conforme é sabido, se trata de matéria de ordem pública, podendo, portanto, ser reconhecida de ofício pelo Magistrado. Neste
sentido é a jurisprudência pacífica do Colendo STJ. Veja-se:
(...) 2. A prescrição é matéria de ordem pública, passível de ser arguida até mesmo em sede de embargos de declaração. Isso porque, com a
alteração do Código de Processo Civil, realizada pela Lei n. 11.280/2006, a prescrição passou a ser questão cuja análise pode ser feita de
ofício pelo magistrado. Não há que se falar, pois, em vedada inovação processual. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental a que se nega provimento. (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 982011 SC 2007/0203272-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, Data de Julgamento: 19/09/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2013). Grifei.
Ainda:
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo
nas instâncias ordinárias, não estando sujeita à preclusão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 272860
MS 2012/0266653-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/05/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação: REPDJe 22/05/2013). Grifei.
De outra banda, a própria legislação aplicável à cobrança judicial de dívidas ativas da Fazenda Pública (Lei de Execução Fiscal) autoriza o que
Magistrado, constatando a prescrição intercorrente do crédito, depois de ouvida a Fazenda Pública, declare-o prescrito de ofício. Veja-se:
Art. 40 da Lei 6.830/80 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais
possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.
§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o
arquivamento dos autos.
§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
o
§ 4 Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de
ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
Conforme acima narrado, o feito permaneceu arquivado pelo prazo necessário para a caracterização da chamada prescrição intercorrente, o
que impõe a extinção da execução.
3 - Pelo exposto, haja vista a caracterização da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 40, §4º da Lei 6.830/80, julgo extinto o
presente processo, resolvendo o mérito da causa (art. 487, II, CPC).
Levantem-se eventuais restrições judiciais existentes.Sem custas e sem condenação em honorários pela ausência de contraditório.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Após, arquive-se os presentes autos.
Diligências necessárias.
Matelândia, 01 de fevereiro de 2019.
Pryscila Barreto Passos Remor - Juíza Eleitoral

128ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Edital de Impugnação
EDITAL Nº 63 /2018 – IMPUGNAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
(PRAZO: 03 DIAS)
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O Excelentíssimo Senhor Doutor SIDNEI DAL MORO, Juiz Eleitoral Substituto da 128ª Zona Eleitoral do Paraná, nos termos do art. 59 da
Resolução TSE n. 23.553/2017. FAZ SABER que foi apresentada a prestação de contas final da campanha eleitoral de 2018 do partido político
abaixo relacionado, para que qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado,
possam impugná-la no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação do presente edital, em petição fundamentada dirigida a este Juízo
Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias.
AUTOS N.º
46-13.2018.6.16.0128

ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL
PT – Alto Piquiri

DATA DA ENTREGA
25/01/2019

E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Eleitoral fosse o presente edital publicado no Diário
da Justiça Eletrônico. Dado e passado nesta cidade de Alto Piquiri/PR, aos 31 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove (2019).
Eu, ___________Regina Célia Baptista Vianna, Chefe de Cartório e.e. da 128ª Zona Eleitoral, preparei e conferi o presente edital.
SIDNEI DAL MORO
Juiz Eleitoral Substituto da 128ªZE/PR

130ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

PUBLICAÇÃO
Edital 06/2019
Prazo 03 dias
O Excelentíssimo Sr. Dr. Christiano Camargo, Juiz da 130ª Zona Eleitoral de Realeza, Estado do Paraná, na forma da lei,
FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem e, em especial, ao Ministério Público Eleitoral, aos
partidos políticos, candidatos ou coligações, em cumprimento ao artigo 59 da Resolução TSE 23.533/2017, que poderão apresentar
IMPUGNAÇÃO às prestações de contas eleitorais apresentadas abaixo, referente às Eleições Gerais de 2018, NO PRAZO DE 03 (TRÊS)
DIAS, a contar da publicação deste edital, a qual deve ser formulada em petição fundamentada dirigida ao juiz eleitoral, relatando fatos e
indicando provas, indícios e circunstâncias.
AUTOS
PARTIDO
PRESIDENTE
TESOUREIRO
MUNICÍPIO
ADVOGADO
83-34.2018.6.16.0130
Partido
Darci da Silva
Juarez
João Realeza
Rafael Bandeira Bulgarelli –
Democrático
Florentino
OAB/PR – 37.634
Trabalhista- PDT
11369.2018.8.16.0130

Partido
dos
Trabalhadores- PT

Izolene Lurdes
Tomazini

Idemar Perin

Ampére

Andrea Cristiane Bandeira
Welter – OAB/PR – 53.872
Debora Jaqueline Christani
Paz – OAB/PR – 76.778
E, para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE/PR). Dado
Passado neste Cartório da 130ª Zona Eleitoral de Realeza, Estado do Paraná, aos quatro dias do mês de fevereiro de 2019. Eu, (Hilário
Rogélio Rahmeier), Chefe do Cartório da 130ª ZE/PR, o editei e subscrevi.
Hilário Rogélio Rahmeier
Chefe do Cartório da 130ª Zona Eleitoral
Subscrição autorizada pela Portaria n.º 02/2016

PUBLICAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 68-65.2018.6.16.0130
CLASSE 25
MUNICÍPIO: AMPÉRE
PARTES: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
PRESIDENTE: VALDECIR DE MOURA MATTOS
TESOUREIRO: MARIO JAIR MARTINI
ADVOGADO:
JUIZ: CHRISTIANO CAMARGO
"Publicação na forma da lei, do teor da decisão proferida em 28/01/2019 pelo MMº Juiz Eleitoral, Dr. Christiano Camargo, no feito acima
referido, conforme dispositivo que segue:
Por todo o exposto, declaro como NÃO PRESTADAS as Contas da «ProvisóriaDiretório» do PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE de
Ampére/PR, nos termos do artigo 83, inciso II da Resolução TSE n. 23.553/17 c/c art. 37-A da lei 9096/95 e determino a suspensão automática
do repasse de cotas do Fundo Partidário ao Órgão Municipal em Ampére do PHS, pelo tempo que o mesmo permanecer omisso, caracterizada
a inadimplência a partir do dia 07 de novembro de 2018.
Publique-se. Registre-se. Anotações necessárias ao Sistema de Informação de Contas (SICO).
Com o trânsito em julgado, intimem-se os Órgãos Nacionais e Estaduais do PHS acerca da suspensão dos repasses do Fundo Partidário ao
Órgão Municipal respectivo.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral
Realeza, 28 de janeiro de 2019.
CHRISTIANO CAMARGO
Juiz Eleitoral
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PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 90-26.2018.8.16.0130
CLASSE 25
MUNICÍPIO: REALEZA
PARTES: PARTIDO PROGRESSISTA
PRESIDENTE: PAULO ROBERTO GOLIM
TESOUREIRO: FRANCISCO LIMA
ADVOGADO:
JUIZ: CHRISTIANO CAMARGO
"Publicação na forma da lei, do teor da decisão proferida em 28/01/2019 pelo MMº Juiz Eleitoral, Dr. Christiano Camargo, no feito acima
referido, conforme dispositivo que segue:
Por todo o exposto, declaro como NÃO PRESTADAS as Contas da «ProvisóriaDiretório» do PARTIDO PROGRESSISTAS de Realeza/PR, nos
termos do artigo 83, inciso II da Resolução TSE n. 23.553/17 c/c art. 37-A da lei 9096/95 e determino a suspensão automática do repasse de
cotas do Fundo Partidário ao Órgão Municipal em Realeza do PP, pelo tempo que o mesmo permanecer omisso, caracterizada a inadimplência
a partir do dia 07 de novembro de 2018.
Publique-se. Registre-se. Anotações necessárias ao Sistema de Informação de Contas (SICO).
Com o trânsito em julgado, intimem-se os Órgãos Nacionais e Estaduais do PP acerca da suspensão dos repasses do Fundo Partidário ao
Órgão Municipal respectivo.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral
Realeza, 28 de janeiro de 2019.
CHRISTIANO CAMARGO
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 73-87.2018.8.16.0130
CLASSE 25
MUNICÍPIO: AMPÉRE
PARTES: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
PRESIDENTE: LUIZ CARLOS GRZEBIELUCKAS
TESOUREIRO: JULIANO MATEUS GONÇALVES
ADVOGADO:
JUIZ: CHRISTIANO CAMARGO
"Publicação na forma da lei, do teor da decisão proferida em 28/01/2019 pelo MMº Juiz Eleitoral, Dr. Christiano Camargo, no feito acima
referido, conforme dispositivo que segue:
Por todo o exposto, declaro como NÃO PRESTADAS as Contas da «ProvisóriaDiretório» do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO de
Ampére/PR, nos termos do artigo 83, inciso II da Resolução TSE n. 23.553/17 c/c art. 37-A da lei 9096/95 e determino a suspensão automática
do repasse de cotas do Fundo Partidário ao Órgão Municipal em Ampére do PSB, pelo tempo que o mesmo permanecer omisso, caracterizada
a inadimplência a partir do dia 07 de novembro de 2018.
Publique-se. Registre-se. Anotações necessárias ao Sistema de Informação de Contas (SICO).
Com o trânsito em julgado, intimem-se os Órgãos Nacionais e Estaduais do PSB acerca da suspensão dos repasses do Fundo Partidário ao
Órgão Municipal respectivo.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral
Realeza, 28 de janeiro de 2019.
CHRISTIANO CAMARGO
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 87-11.2018.8.16.0130
CLASSE 25
MUNICÍPIO: REALEZA
PARTES: DEMOCRATAS
PRESIDENTE: ALCIDES RESTA LANÇANOVA
TESOUREIRO: CLAUDINO PASCOALINO THOME
ADVOGADO:
JUIZ: CHRISTIANO CAMARGO
"Publicação na forma da lei, do teor da decisão proferida em 28/01/2019 pelo MMº Juiz Eleitoral, Dr. Christiano Camargo, no feito acima
referido, conforme dispositivo que segue:
Por todo o exposto, declaro como NÃO PRESTADAS as Contas da «ProvisóriaDiretório» do DEMOCRATAS de Realeza/PR, nos termos do
artigo 83, inciso II da Resolução TSE n. 23.553/17 c/c art. 37-A da lei 9096/95 e determino a suspensão automática do repasse de cotas do
Fundo Partidário ao Órgão Municipal em Realeza do DEM, pelo tempo que o mesmo permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a
partir do dia 07 de novembro de 2018.
Publique-se. Registre-se. Anotações necessárias ao Sistema de Informação de Contas (SICO).
Com o trânsito em julgado, intimem-se os Órgãos Nacionais e Estaduais do DEM acerca da suspensão dos repasses do Fundo Partidário ao
Órgão Municipal respectivo.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral
Realeza, 28 de janeiro de 2019.
CHRISTIANO CAMARGO
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 84-19.2018.8.16.0130
CLASSE 25
MUNICÍPIO: SANTA IZABEL DO OESTE
PARTES: PARTIDO DA REPÚBLICA
PRESIDENTE: STELA MAR MIGON DE MELO MIOTTO
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TESOUREIRO: BENVINDO CLOVIS SPONECHIADO
ADVOGADO:
JUIZ: CHRISTIANO CAMARGO
"Publicação na forma da lei, do teor da decisão proferida em 28/01/2019 pelo MMº Juiz Eleitoral, Dr. Christiano Camargo, no feito acima
referido, conforme dispositivo que segue:
Por todo o exposto, declaro como NÃO PRESTADAS as Contas da «ProvisóriaDiretório» do PARTIDO DA REPÚBLICA de Santa Izabel do
Oeste/PR, nos termos do artigo 83, inciso II da Resolução TSE n. 23.553/17 c/c art. 37-A da lei 9096/95 e determino a suspensão automática
do repasse de cotas do Fundo Partidário ao Órgão Municipal em Santa Izabel do Oeste do PR, pelo tempo que o mesmo permanecer omisso,
caracterizada a inadimplência a partir do dia 07 de novembro de 2018.
Publique-se. Registre-se. Anotações necessárias ao Sistema de Informação de Contas (SICO).
Com o trânsito em julgado, intimem-se os Órgãos Nacionais e Estaduais do PR acerca da suspensão dos repasses do Fundo Partidário ao
Órgão Municipal respectivo.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral
Realeza, 28 de janeiro de 2019.
CHRISTIANO CAMARGO
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 79-94.2018.8.16.0130
CLASSE 25
MUNICÍPIO: SANTA IZABEL DO OESTE
PARTES: SOLIDARIEDADE
PRESIDENTE: MARCOS EUGENIO CICHOCKI
TESOUREIRO: PEDRO SCHUMOLLER
ADVOGADO:
JUIZ: CHRISTIANO CAMARGO
"Publicação na forma da lei, do teor da decisão proferida em 28/01/2019 pelo MMº Juiz Eleitoral, Dr. Christiano Camargo, no feito acima
referido, conforme dispositivo que segue:
Por todo o exposto, declaro como NÃO PRESTADAS as Contas da «ProvisóriaDiretório» do SOLIDARIEDADE de Santa Izabel do Oeste/PR,
nos termos do artigo 83, inciso II da Resolução TSE n. 23.553/17 c/c art. 37-A da lei 9096/95 e determino a suspensão automática do repasse
de cotas do Fundo Partidário ao Órgão Municipal em Santa Izabel do Oeste do SOLIDARIEDADE, pelo tempo que o mesmo permanecer
omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia 07 de novembro de 2018.
Publique-se. Registre-se. Anotações necessárias ao Sistema de Informação de Contas (SICO).
Com o trânsito em julgado, intimem-se os Órgãos Nacionais e Estaduais do Solidariedade acerca da suspensão dos repasses do Fundo
Partidário ao Órgão Municipal respectivo.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral
Realeza, 28 de janeiro de 2019.
CHRISTIANO CAMARGO
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 93-78.2018.8.16.0130
CLASSE 25
MUNICÍPIO: SANTA IZABEL DO OESTE
PARTES: AVANTE
PRESIDENTE: ELMAR LAZZARI
TESOUREIRO: ADILSON DOS PASSOS
ADVOGADO:
JUIZ: CHRISTIANO CAMARGO
"Publicação na forma da lei, do teor da decisão proferida em 28/01/2019 pelo MMº Juiz Eleitoral, Dr. Christiano Camargo, no feito acima
referido, conforme dispositivo que segue:
Por todo o exposto, declaro como NÃO PRESTADAS as Contas da «ProvisóriaDiretório» do AVANTE de Santa Izabel do Oeste/PR, nos
termos do artigo 83, inciso II da Resolução TSE n. 23.553/17 c/c art. 37-A da lei 9096/95 e determino a suspensão automática do repasse de
cotas do Fundo Partidário ao Órgão Municipal em Santa Izabel do Oeste do AVANTE, pelo tempo que o mesmo permanecer omisso,
caracterizada a inadimplência a partir do dia 07 de novembro de 2018.
Publique-se. Registre-se. Anotações necessárias ao Sistema de Informação de Contas (SICO).
Com o trânsito em julgado, intimem-se os Órgãos Nacionais e Estaduais do Avante cerca da suspensão dos repasses do Fundo Partidário ao
Órgão Municipal respectivo.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral
Realeza, 28 de janeiro de 2019.
CHRISTIANO CAMARGO
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 115-39.2018.8.16.0130
CLASSE 25
MUNICÍPIO: AMPÉRE
PARTES: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
PRESIDENTE: ANTONIO SANTO GRAFF
TESOUREIRO: OLIDES SANTIM BAU
ADVOGADO:
JUIZ: CHRISTIANO CAMARGO
"Publicação na forma da lei, do teor da decisão proferida em 28/01/2019 pelo MMº Juiz Eleitoral, Dr. Christiano Camargo, no feito acima
referido, conforme dispositivo que segue:
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Por todo o exposto, declaro como NÃO PRESTADAS as Contas da «ProvisóriaDiretório» do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
de AMPÉRE/PR, nos termos do artigo 83, inciso II da Resolução TSE n. 23.553/17 c/c art. 37-A da lei 9096/95 e determino a suspensão
automática do repasse de cotas do Fundo Partidário ao Órgão Municipal em Ampére do PROS, pelo tempo que o mesmo permanecer omisso,
caracterizada a inadimplência a partir do dia 07 de novembro de 2018.
Publique-se. Registre-se. Anotações necessárias ao Sistema de Informação de Contas (SICO).
Com o trânsito em julgado, intimem-se os Órgãos Nacionais e Estaduais do PROS acerca da suspensão dos repasses do Fundo Partidário ao
Órgão Municipal respectivo.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral
Realeza, 28 de janeiro de 2019.
CHRISTIANO CAMARGO
Juiz Eleitoral

INTIMAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS n.º 85-04.2018.6.16.0130
CLASSE: 25
MUNICÍPIO: SANTA IZABEL DO OESTE/PR
PARTES: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC
ADVOGADO: GUSTAVO FRANCISCO CATTO, OAB/PR N.º 79642
JUIZ: CHRISTIANO CAMARGO
Intimação na forma da lei, do teor da decisão proferida em 30/01/2019, pelo MMº Juiz Eleitoral, Dr. Christiano Camargo, no feito acima referido,
conforme segue:
1-Trata-se de Processo de Prestação de Contas da Campanha Eleitoral 2018, com informação do cartório da 130ª Zona Eleitoral noticiando a
não apresentação das contas pelo PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC de Santa Izabel do Oeste/PR, uma vez que não foram observados os
prazos fixados nos artigos 28, § 4º (contas parciais) e 29, incisos III e IV da Lei das Eleições nº 9.504/97 (contas finais).
2- Decorrido o prazo de contas finais sem manifestação pelo Partido e cumpridas as determinações do artigo 52 da Resolução TSE nº
23.553/2017 (fl. 06/07), remeteram-se os autos ao Ministério Público Eleitoral que apresentou parecer pela declaração de contas não prestadas
(fl. 13/14).
3- Em 26/12/2018 o partido apresentou as contas partidárias eleitorais em desacordo com as determinações legais, SEM VALOR LEGAL, e
sem o encaminhamento à Justiça Eleitoral em meio eletrônico (art. 58 da Res 23.553/2017).
4- Deste modo, com fundamento no art. 57 c/c art. 72, § 1º, determino a imediata intimação do Partido para que no prazo de 03 (três) dias
promova o saneamento das falhas, mediante a entrega do extrato da prestação de contas, em conformidade com o art. 57 e 58 § 2º da Res.
TSE 23.553/2017, sob pena de serem julgadas não prestadas, art. 58, §6º.
Realeza, 31 de janeiro de 2019.
Christiano Camargo
Juiz da 130ª Zona Eleitoral

139ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Publicação de Decisões
Intimação, na forma da lei, da(s) parte(s) e seu(s) representante(s), da r. Decisão proferida pela Exma. Dra. Luciana Virmond Cesar, Juíza
Eleitoral, nos autos abaixo discriminados:
Recurso Eleitoral n. 365-11.2017.6.16.0000
Agravante: Facebook Serviços Online do Brasil LTDA
Advogado: Celso Faria de Monteiro – OAB/PR nº 66785
Advogado: Natalia Teixeira Mendes – OAB/SP nº 317.372
Advogado: Jaíne Hellen Machnicki – OAB/PR nº 85692
Advogado: Carlyle Popp – OAB/PR nº 15356
Agravado: Coligação Ponta Grossa no Rumo Certo (PPS/PSB/DEM/PSL/PSD/PSDB/PRB/PTB/PROS/PV/PP/PSC)
Advogado: Gustavo Bonini Guedes – OAB/PR nº 41756
Advogado: Valquiria de Loudes Santos Cuman – OAB/PR nº 74384
Advogado: Luciomauro Teixeira Pinto – OAB/PR nº 43238
Recurso Eleitoral n.º 365-11.2017.6.16.0139
Transitado em Julgado o agravo de instrumento interposto pelo Agravante e uma vez que não há providências pendentes de cumprimento por
esta Zona Eleitoral, determino o arquivamento dos autos.
D.N.
Ponta Grossa, 04 de fevereiro de 2017.
Luciana Virmond Cesar
Juíza Eleitoral
Recurso Eleitoral n. 366-93.2017.6.16.0000
Agravante: Facebook Serviços Online do Brasil LTDA
Advogado: Celso Faria de Monteiro – OAB/PR nº 66785
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Advogado: Natalia Teixeira Mendes – OAB/SP nº 317.372
Advogado: Jaíne Hellen Machnicki – OAB/PR nº 85692
Advogado: Carlyle Popp – OAB/PR nº 15356
Agravado: Coligação Ponta Grossa no Rumo Certo (PPS/PSB/DEM/PSL/PSD/PSDB/PRB/PTB/PROS/PV/PP/PSC)
Advogado: Fabricio Fontana – OAB/PR nº 33955
Advogado: Marcos Luciano de Araujo – OAB/PR nº 35589
Recurso Eleitoral n.º 366-93.2017.6.16.0139
Transitado em Julgado o agravo de instrumento interposto pelo Agravante e uma vez que não há providências pendentes de cumprimento por
esta Zona Eleitoral, determino o arquivamento dos autos.
D.N.
Ponta Grossa, 04 de fevereiro de 2017.
Luciana Virmond Cesar
Juíza Eleitoral
Representação n. 20-16.2017.6.16.0139
Representante: M.P.E.
Representado: Sigiloso
Advogado: Elizeu Kocan – OAB/PR nº 54081
Autos nº 20-16.2017
Diante do término do prazo para o recolhimento da multa arbitrada (certidão retro) determino que sejam providenciadas as diligências de praxe
para a inscrição na dívida ativa do valor relativo à multa aplicada, nos termos do art. 263 e respectivos parágrafos do Provimento 02/2018
CRE/PR.
D.N.
Ponta Grossa, 04 de fevereiro de 2019.
Luciana Virmond Cesar
Juíza Eleitoral - 139ª Z.E.

140ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Intimação de sentença
Processo nº: 59-73.2018.6.16.0140
Assunto: Prestação de Contas Eleições 2018
Partido Político: PARTIDO PROGRESSISTA - PP
Município: MARMELEIRO – PR
Advogado: RODRIGO PARIZOTTO BANDEIRA – OAB/PR 37.936
VISTOS ETC.
O partido acima apresentou, através de seu órgão municipal, qualificado nos autos, intempestivamente a prestação de contas referente as
Eleições de 2018, em desconformidade com o art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publicado o edital previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
O Cartório Eleitoral certificou que:
- Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a
Prestação de Contas foi entregue em 05/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
-Foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017):
. Extrato da prestação de contas, devidamente assinado pelo prestador de contas e pelo profissional de contabilidade
. Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado.
-A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, conforme verificado nos extratos bancários no SPCE (Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais).
-Não houve emissão de recibos de doação, pelo partido em questão, no período eleitoral de 2018 conforme o Portal SPCE.
-Não houve recebimento de verbas do fundo partidário, de fonte vedada ou de origem não identificada conforme relatórios extraídos do SPCE
e juntados aos autos pelo Cartório Eleitoral.
-O partido não tem conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e nem contas bancárias de Outros Recursos contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
O Cartório Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se, respectivamente às fls. 20/20v e 22/22v pela aprovação com ressalvas das
contas, levando em conta que o aludido partido cumpriu em parte a determinação legal, para fins de correta escrituração e posterior
fiscalização, exceto por:
- omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4° e apresentação tardia das contas em
desacordo com art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
- Ausência de conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.553/2017 e das contas bancárias de Outros Recursos em desacordo com os arts. 10 e 56, I, alínea "a", da Resolução
TSE nº 23.553/2017.
RELATADOS, em síntese do necessário.
FUNDAMENTO e DECIDO.
O presente procedimento tem por objetivo verificar a regularidade, a confiabilidade e a consistência das contas apresentadas por este partido.
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Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave e o parecer do promotor eleitoral foi favorável à aprovação das contas
com ressalvas. As falhas verificadas não comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas. Assim, conclui-se
que as contas apresentadas atendem a todos os requisitos previstos na Lei 9.504/97 e na Resolução 23.553 do TSE, exceto pelas falhas
apontadas acima.
Tendo em vista que já foi dada oportunidade para a parte se manifestar e visto que não é necessária a realização de outras diligências, estas
contas devem ser submetidas a julgamento.
PELO EXPOSTO, aprovo com ressalvas as contas prestadas pelo PARTIDO PROGRESSISTA - PP de MARMELEIRO referente as Eleições
de 2018 com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei n. 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da Resolução TSE 23.553/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquive-se.
Marmeleiro, 05 de fevereiro de 2.019.
RODRIGO LUIZ XAVIER COSTA DE ASSIS
Juiz Eleitoral
Processo nº: 69-20.2018.6.16.0140
Assunto: Prestação de Contas Eleições 2018
Partido Político: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
Município: FLOR DA SERRA DO SUL – PR
Advogado: VINICIUS RAIMUNDO FELINI CARLI – OAB/PR 54.145
VISTOS ETC.
O partido acima apresentou, através de seu órgão municipal, qualificado nos autos, intempestivamente a prestação de contas referente as
Eleições de 2018, em desconformidade com o art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publicado o edital previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
O Cartório Eleitoral certificou que:
- Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a
Prestação de Contas foi entregue em 05/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
-Foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017):
. Extrato da prestação de contas, devidamente assinado pelo prestador de contas e pelo profissional de contabilidade
. Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado.
-A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, conforme verificado nos extratos bancários no SPCE (Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais).
-Não houve emissão de recibos de doação, pelo partido em questão, no período eleitoral de 2018 conforme o Portal SPCE.
-Não houve recebimento de verbas do fundo partidário, de fonte vedada ou de origem não identificada conforme relatórios extraídos do SPCE
e juntados aos autos pelo Cartório Eleitoral.
-O partido não tem conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e nem contas bancárias de Outros Recursos contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
O Cartório Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se, respectivamente às fls. 19/19v e 21/21v pela aprovação com ressalvas das
contas, levando em conta que o aludido partido cumpriu em parte a determinação legal, para fins de correta escrituração e posterior
fiscalização, exceto por:
- omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4° e apresentação tardia das contas em
desacordo com art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
- Ausência de conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.553/2017 e das contas bancárias de Outros Recursos em desacordo com os arts. 10 e 56, I, alínea "a", da Resolução
TSE nº 23.553/2017.
RELATADOS, em síntese do necessário.
FUNDAMENTO e DECIDO.
O presente procedimento tem por objetivo verificar a regularidade, a confiabilidade e a consistência das contas apresentadas por este partido.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave e o parecer do promotor eleitoral foi favorável à aprovação das contas
com ressalvas. As falhas verificadas não comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas. Assim, conclui-se
que as contas apresentadas atendem a todos os requisitos previstos na Lei 9.504/97 e na Resolução 23.553 do TSE, exceto pelas falhas
apontadas acima.
Tendo em vista que já foi dada oportunidade para a parte se manifestar e visto que não é necessária a realização de outras diligências, estas
contas devem ser submetidas a julgamento.
PELO EXPOSTO, aprovo com ressalvas as contas prestadas pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD de FLOR DA SERRA DO SUL
referente as Eleições de 2018 com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei n. 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da Resolução TSE 23.553/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquive-se.
Marmeleiro, 05 de fevereiro de 2.019.
RODRIGO LUIZ XAVIER COSTA DE ASSIS
Juiz Eleitoral
Processo nº: 48-44.2018.6.16.0140
Assunto: Prestação de Contas Eleições 2018
Partido Político: PARTIDO PROGRESSISTA - PP
Município: FLOR DA SERRA DO SUL – PR
Advogado: VINICIUS RAIMUNDO FELINI CARLI – OAB/PR 54.145
VISTOS ETC.
O partido acima apresentou, através de seu órgão municipal, qualificado nos autos, intempestivamente a prestação de contas referente as
Eleições de 2018, em desconformidade com o art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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Publicado o edital previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
O Cartório Eleitoral certificou que:
- Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a
Prestação de Contas foi entregue em 05/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
-Foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017):
. Extrato da prestação de contas, devidamente assinado pelo prestador de contas e pelo profissional de contabilidade
. Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado.
-A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, conforme verificado nos extratos bancários no SPCE (Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais).
-Não houve emissão de recibos de doação, pelo partido em questão, no período eleitoral de 2018 conforme o Portal SPCE.
-Não houve recebimento de verbas do fundo partidário, de fonte vedada ou de origem não identificada conforme relatórios extraídos do SPCE
e juntados aos autos pelo Cartório Eleitoral.
-O partido não tem conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e nem contas bancárias de Outros Recursos contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
O Cartório Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se, respectivamente às fls. 19/19v e 21/21v pela aprovação com ressalvas das
contas, levando em conta que o aludido partido cumpriu em parte a determinação legal, para fins de correta escrituração e posterior
fiscalização, exceto por:
- omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4° e apresentação tardia das contas em
desacordo com art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
- Ausência de conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.553/2017 e das contas bancárias de Outros Recursos em desacordo com os arts. 10 e 56, I, alínea "a", da Resolução
TSE nº 23.553/2017.
RELATADOS, em síntese do necessário.
FUNDAMENTO e DECIDO.
O presente procedimento tem por objetivo verificar a regularidade, a confiabilidade e a consistência das contas apresentadas por este partido.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave e o parecer do promotor eleitoral foi favorável à aprovação das contas
com ressalvas. As falhas verificadas não comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas. Assim, conclui-se
que as contas apresentadas atendem a todos os requisitos previstos na Lei 9.504/97 e na Resolução 23.553 do TSE, exceto pelas falhas
apontadas acima.
Tendo em vista que já foi dada oportunidade para a parte se manifestar e visto que não é necessária a realização de outras diligências, estas
contas devem ser submetidas a julgamento.
PELO EXPOSTO, aprovo com ressalvas as contas prestadas pelo PARTIDO PROGRESSISTA - PP de FLOR DA SERRA DO SUL referente
as Eleições de 2018 com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei n. 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da Resolução TSE 23.553/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquive-se.
Marmeleiro, 05 de fevereiro de 2.019.
RODRIGO LUIZ XAVIER COSTA DE ASSIS
Juiz Eleitoral
Processo nº: 49-29.2018.6.16.0140
Assunto: Prestação de Contas Eleições 2018
Partido Político: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
Município: MARMELEIRO – PR
Advogado: EDERSON ROBERTO DALLA COSTA – OAB/PR 53.299
VISTOS ETC.
O partido acima apresentou, através de seu órgão municipal, qualificado nos autos, intempestivamente a prestação de contas referente as
Eleições de 2018, em desconformidade com o art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publicado o edital previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
O Cartório Eleitoral certificou que:
- Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a
Prestação de Contas foi entregue em 05/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
-Foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017):
. Extrato da prestação de contas, devidamente assinado pelo prestador de contas e pelo profissional de contabilidade
. Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado.
-A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, conforme verificado nos extratos bancários no SPCE (Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais).
-Não houve emissão de recibos de doação, pelo partido em questão, no período eleitoral de 2018 conforme o Portal SPCE.
-Não houve recebimento de verbas do fundo partidário, de fonte vedada ou de origem não identificada conforme relatórios extraídos do SPCE
e juntados aos autos pelo Cartório Eleitoral.
-O partido não tem conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e nem contas bancárias de Outros Recursos contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
O Cartório Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se, respectivamente às fls. 21/21v e 23/23v pela aprovação com ressalvas das
contas, levando em conta que o aludido partido cumpriu em parte a determinação legal, para fins de correta escrituração e posterior
fiscalização, exceto por:
- omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4° e apresentação tardia das contas em
desacordo com art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
- Ausência de conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.553/2017 e das contas bancárias de Outros Recursos em desacordo com os arts. 10 e 56, I, alínea "a", da Resolução
TSE nº 23.553/2017.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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RELATADOS, em síntese do necessário.
FUNDAMENTO e DECIDO.
O presente procedimento tem por objetivo verificar a regularidade, a confiabilidade e a consistência das contas apresentadas por este partido.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave e o parecer do promotor eleitoral foi favorável à aprovação das contas
com ressalvas. As falhas verificadas não comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas. Assim, conclui-se
que as contas apresentadas atendem a todos os requisitos previstos na Lei 9.504/97 e na Resolução 23.553 do TSE, exceto pelas falhas
apontadas acima.
Tendo em vista que já foi dada oportunidade para a parte se manifestar e visto que não é necessária a realização de outras diligências, estas
contas devem ser submetidas a julgamento.
PELO EXPOSTO, aprovo com ressalvas as contas prestadas pelo PARTIDO DA REPUBLICA - PR de MARMELEIRO referente as Eleições de
2018 com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei n. 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da Resolução TSE 23.553/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquive-se.
Marmeleiro, 05 de fevereiro de 2.019.
RODRIGO LUIZ XAVIER COSTA DE ASSIS
Juiz Eleitoral
Processo nº: 51-96.2018.6.16.0140
Assunto: Prestação de Contas Eleições 2018
Partido Político: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Município: MARMELEIRO – PR
Advogado: EDERSON ROBERTO DALLA COSTA – OAB/PR 53.299
VISTOS ETC.
O partido acima apresentou, através de seu órgão municipal, qualificado nos autos, intempestivamente a prestação de contas referente as
Eleições de 2018, em desconformidade com o art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publicado o edital previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
O Cartório Eleitoral certificou que:
- Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a
Prestação de Contas foi entregue em 05/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
-Foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017):
. Extrato da prestação de contas, devidamente assinado pelo prestador de contas e pelo profissional de contabilidade
. Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado.
-A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, conforme verificado nos extratos bancários no SPCE (Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais).
-Não houve emissão de recibos de doação, pelo partido em questão, no período eleitoral de 2018 conforme o Portal SPCE.
-Não houve recebimento de verbas do fundo partidário, de fonte vedada ou de origem não identificada conforme relatórios extraídos do SPCE
e juntados aos autos pelo Cartório Eleitoral.
-O partido não tem conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e nem contas bancárias de Outros Recursos contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
O Cartório Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se, respectivamente às fls. 22/22v e 24/24v pela aprovação com ressalvas das
contas, levando em conta que o aludido partido cumpriu em parte a determinação legal, para fins de correta escrituração e posterior
fiscalização, exceto por:
- omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4° e apresentação tardia das contas em
desacordo com art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
- Ausência de conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.553/2017.
RELATADOS, em síntese do necessário.
FUNDAMENTO e DECIDO.
O presente procedimento tem por objetivo verificar a regularidade, a confiabilidade e a consistência das contas apresentadas por este partido.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave e o parecer do promotor eleitoral foi favorável à aprovação das contas
com ressalvas. As falhas verificadas não comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas. Assim, conclui-se
que as contas apresentadas atendem a todos os requisitos previstos na Lei 9.504/97 e na Resolução 23.553 do TSE, exceto pelas falhas
apontadas acima.
Tendo em vista que já foi dada oportunidade para a parte se manifestar e visto que não é necessária a realização de outras diligências, estas
contas devem ser submetidas a julgamento.
PELO EXPOSTO, aprovo com ressalvas as contas prestadas pelo PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS de MARMELEIRO
referente as Eleições de 2018 com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei n. 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da Resolução TSE 23.553/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquive-se.
Marmeleiro, 05 de fevereiro de 2.019.
RODRIGO LUIZ XAVIER COSTA DE ASSIS
Juiz Eleitoral
Processo nº: 52-81.2018.6.16.0140
Assunto: Prestação de Contas Eleições 2018
Partido Político: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
Município: MARMELEIRO – PR
Advogado: ROBERTO CARLOS BANDEIRA SEDOR – OAB/PR 19.452
VISTOS ETC.
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O partido acima apresentou, através de seu órgão municipal, qualificado nos autos, intempestivamente a prestação de contas referente as
Eleições de 2018, em desconformidade com o art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publicado o edital previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
O Cartório Eleitoral certificou que:
- Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a
Prestação de Contas foi entregue em 05/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
-Foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017):
. Extrato da prestação de contas, devidamente assinado pelo prestador de contas e pelo profissional de contabilidade
. Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado.
-A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, conforme verificado nos extratos bancários no SPCE (Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais).
-Não houve emissão de recibos de doação, pelo partido em questão, no período eleitoral de 2018 conforme o Portal SPCE.
-Não houve recebimento de verbas do fundo partidário, de fonte vedada ou de origem não identificada conforme relatórios extraídos do SPCE
e juntados aos autos pelo Cartório Eleitoral.
-O partido não tem conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e nem contas bancárias de Outros Recursos contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
O Cartório Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se, respectivamente às fls. 21/21v e 23/23v pela aprovação com ressalvas das
contas, levando em conta que o aludido partido cumpriu em parte a determinação legal, para fins de correta escrituração e posterior
fiscalização, exceto por:
- omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4° e apresentação tardia das contas em
desacordo com art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
- Ausência de conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.553/2017 e das contas bancárias de Outros Recursos em desacordo com os arts. 10 e 56, I, alínea "a", da Resolução
TSE nº 23.553/2017.
RELATADOS, em síntese do necessário.
FUNDAMENTO e DECIDO.
O presente procedimento tem por objetivo verificar a regularidade, a confiabilidade e a consistência das contas apresentadas por este partido.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave e o parecer do promotor eleitoral foi favorável à aprovação das contas
com ressalvas. As falhas verificadas não comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas. Assim, conclui-se
que as contas apresentadas atendem a todos os requisitos previstos na Lei 9.504/97 e na Resolução 23.553 do TSE, exceto pelas falhas
apontadas acima.
Tendo em vista que já foi dada oportunidade para a parte se manifestar e visto que não é necessária a realização de outras diligências, estas
contas devem ser submetidas a julgamento.
PELO EXPOSTO, aprovo com ressalvas as contas prestadas pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD de MARMELEIRO referente as
Eleições de 2018 com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei n. 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da Resolução TSE 23.553/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquive-se.
Marmeleiro, 05 de fevereiro de 2.019.
RODRIGO LUIZ XAVIER COSTA DE ASSIS
Juiz Eleitoral
Processo nº: 53-66.2018.6.16.0140
Assunto: Prestação de Contas Eleições 2018
Partido Político: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA- PSDB
Município: MARMELEIRO – PR
Advogado: ANGELITA TEREZINHA GUARDINI FLESSAK – OAB/PR 35.814
VISTOS ETC.
O partido acima apresentou, através de seu órgão municipal, qualificado nos autos, intempestivamente a prestação de contas referente as
Eleições de 2018, em desconformidade com o art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publicado o edital previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
O Cartório Eleitoral certificou que:
- Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a
Prestação de Contas foi entregue em 05/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
-Foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017):
. Extrato da prestação de contas, devidamente assinado pelo prestador de contas e pelo profissional de contabilidade
. Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado.
-A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, conforme verificado nos extratos bancários no SPCE (Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais).
-Não houve emissão de recibos de doação, pelo partido em questão, no período eleitoral de 2018 conforme o Portal SPCE.
-Não houve recebimento de verbas do fundo partidário, de fonte vedada ou de origem não identificada conforme relatórios extraídos do SPCE
e juntados aos autos pelo Cartório Eleitoral.
-O partido não tem conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e nem contas bancárias de Outros Recursos contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
O Cartório Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se, respectivamente às fls. 21/21v e 23/23v pela aprovação com ressalvas das
contas, levando em conta que o aludido partido cumpriu em parte a determinação legal, para fins de correta escrituração e posterior
fiscalização, exceto por:
- omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4° e apresentação tardia das contas em
desacordo com art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
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- Ausência de conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.553/2017 e das contas bancárias de Outros Recursos em desacordo com os arts. 10 e 56, I, alínea "a", da Resolução
TSE nº 23.553/2017.
RELATADOS, em síntese do necessário.
FUNDAMENTO e DECIDO.
O presente procedimento tem por objetivo verificar a regularidade, a confiabilidade e a consistência das contas apresentadas por este partido.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave e o parecer do promotor eleitoral foi favorável à aprovação das contas
com ressalvas. As falhas verificadas não comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas. Assim, conclui-se
que as contas apresentadas atendem a todos os requisitos previstos na Lei 9.504/97 e na Resolução 23.553 do TSE, exceto pelas falhas
apontadas acima.
Tendo em vista que já foi dada oportunidade para a parte se manifestar e visto que não é necessária a realização de outras diligências, estas
contas devem ser submetidas a julgamento.
PELO EXPOSTO, aprovo com ressalvas as contas prestadas pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA- PSDB de
MARMELEIRO referente as Eleições de 2018 com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei n. 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da Resolução TSE
23.553/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquive-se.
Marmeleiro, 05 de fevereiro de 2.019.
RODRIGO LUIZ XAVIER COSTA DE ASSIS
Juiz Eleitoral
Processo nº: 54-51.2018.6.16.0140
Assunto: Prestação de Contas Eleições 2018
Partido Político: DEMOCRATAS - DEM
Município: MARMELEIRO – PR
Advogado: EDERSON ROBERTO DALLA COSTA – OAB/PR 53.299
VISTOS ETC.
O partido acima apresentou, através de seu órgão municipal, qualificado nos autos, intempestivamente a prestação de contas referente as
Eleições de 2018, em desconformidade com o art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publicado o edital previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
O Cartório Eleitoral certificou que:
- Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a
Prestação de Contas foi entregue em 05/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
-Foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017):
. Extrato da prestação de contas, devidamente assinado pelo prestador de contas e pelo profissional de contabilidade
. Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado.
-A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, conforme verificado nos extratos bancários no SPCE (Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais).
-Não houve emissão de recibos de doação, pelo partido em questão, no período eleitoral de 2018 conforme o Portal SPCE.
-Não houve recebimento de verbas do fundo partidário, de fonte vedada ou de origem não identificada conforme relatórios extraídos do SPCE
e juntados aos autos pelo Cartório Eleitoral.
-O partido não tem conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e nem contas bancárias de Outros Recursos contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
O Cartório Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se, respectivamente às fls. 21/21v e 23/23v pela aprovação com ressalvas das
contas, levando em conta que o aludido partido cumpriu em parte a determinação legal, para fins de correta escrituração e posterior
fiscalização, exceto por:
- omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4° e apresentação tardia das contas em
desacordo com art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
- Ausência de conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.553/2017 e das contas bancárias de Outros Recursos em desacordo com os arts. 10 e 56, I, alínea "a", da Resolução
TSE nº 23.553/2017.
RELATADOS, em síntese do necessário.
FUNDAMENTO e DECIDO.
O presente procedimento tem por objetivo verificar a regularidade, a confiabilidade e a consistência das contas apresentadas por este partido.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave e o parecer do promotor eleitoral foi favorável à aprovação das contas
com ressalvas. As falhas verificadas não comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas. Assim, conclui-se
que as contas apresentadas atendem a todos os requisitos previstos na Lei 9.504/97 e na Resolução 23.553 do TSE, exceto pelas falhas
apontadas acima.
Tendo em vista que já foi dada oportunidade para a parte se manifestar e visto que não é necessária a realização de outras diligências, estas
contas devem ser submetidas a julgamento.
PELO EXPOSTO, aprovo com ressalvas as contas prestadas pelo DEMOCRATAS - DEM de MARMELEIRO referente as Eleições de 2018
com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei n. 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da Resolução TSE 23.553/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquive-se.
Marmeleiro, 05 de fevereiro de 2.019.
RODRIGO LUIZ XAVIER COSTA DE ASSIS
Juiz Eleitoral
Processo nº: 55-36.2018.6.16.0140
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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Assunto: Prestação de Contas Eleições 2018
Partido Político: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
Município: MARMELEIRO – PR
Advogado: MAURICIO GHETTINO – OAB/PR 33.676
VISTOS ETC.
O partido acima apresentou, através de seu órgão municipal, qualificado nos autos, intempestivamente a prestação de contas referente as
Eleições de 2018, em desconformidade com o art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publicado o edital previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
O Cartório Eleitoral certificou que:
- Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a
Prestação de Contas foi entregue em 05/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
-Foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017):
. Extrato da prestação de contas, devidamente assinado pelo prestador de contas e pelo profissional de contabilidade
. Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado.
-A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, conforme verificado nos extratos bancários no SPCE (Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais).
-Não houve emissão de recibos de doação, pelo partido em questão, no período eleitoral de 2018 conforme o Portal SPCE.
-Não houve recebimento de verbas do fundo partidário, de fonte vedada ou de origem não identificada conforme relatórios extraídos do SPCE
e juntados aos autos pelo Cartório Eleitoral.
-O partido não tem conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e nem contas bancárias de Outros Recursos contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
O Cartório Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se, respectivamente às fls. 21/21v e 23/23v pela aprovação com ressalvas das
contas, levando em conta que o aludido partido cumpriu em parte a determinação legal, para fins de correta escrituração e posterior
fiscalização, exceto por:
- omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4° e apresentação tardia das contas em
desacordo com art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
- Ausência de conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.553/2017 e das contas bancárias de Outros Recursos em desacordo com os arts. 10 e 56, I, alínea "a", da Resolução
TSE nº 23.553/2017.
RELATADOS, em síntese do necessário.
FUNDAMENTO e DECIDO.
O presente procedimento tem por objetivo verificar a regularidade, a confiabilidade e a consistência das contas apresentadas por este partido.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave e o parecer do promotor eleitoral foi favorável à aprovação das contas
com ressalvas. As falhas verificadas não comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas. Assim, conclui-se
que as contas apresentadas atendem a todos os requisitos previstos na Lei 9.504/97 e na Resolução 23.553 do TSE, exceto pelas falhas
apontadas acima.
Tendo em vista que já foi dada oportunidade para a parte se manifestar e visto que não é necessária a realização de outras diligências, estas
contas devem ser submetidas a julgamento.
PELO EXPOSTO, aprovo com ressalvas as contas prestadas pelo PARTIDO POPULAR SOCIALISTA- PPS de MARMELEIRO referente as
Eleições de 2018 com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei n. 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da Resolução TSE 23.553/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquive-se.
Marmeleiro, 05 de fevereiro de 2.019.
RODRIGO LUIZ XAVIER COSTA DE ASSIS
Juiz Eleitoral
Processo nº: 60-58.2018.6.16.0140
Assunto: Prestação de Contas Eleições 2018
Partido Político: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB
Município: MARMELEIRO – PR
Advogado: EDERSON ROBERTO DALLA COSTA – OAB/PR 53.299
VISTOS ETC.
O partido acima apresentou, através de seu órgão municipal, qualificado nos autos, intempestivamente a prestação de contas referente as
Eleições de 2018, em desconformidade com o art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publicado o edital previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
O Cartório Eleitoral certificou que:
- Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a
Prestação de Contas foi entregue em 05/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
-Foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017):
. Extrato da prestação de contas, devidamente assinado pelo prestador de contas e pelo profissional de contabilidade
. Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado.
-A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, conforme verificado nos extratos bancários no SPCE (Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais).
-Não houve emissão de recibos de doação, pelo partido em questão, no período eleitoral de 2018 conforme o Portal SPCE.
-Não houve recebimento de verbas do fundo partidário, de fonte vedada ou de origem não identificada conforme relatórios extraídos do SPCE
e juntados aos autos pelo Cartório Eleitoral.
-O partido não tem conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e nem contas bancárias de Outros Recursos contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.

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

Ano X - Número 024

Curitiba, quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019

Página 79

O Cartório Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se, respectivamente às fls. 21/21v e 23/23v pela aprovação com ressalvas das
contas, levando em conta que o aludido partido cumpriu em parte a determinação legal, para fins de correta escrituração e posterior
fiscalização, exceto por:
- omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4° e apresentação tardia das contas em
desacordo com art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
- Ausência de conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.553/2017 e das contas bancárias de Outros Recursos em desacordo com os arts. 10 e 56, I, alínea "a", da Resolução
TSE nº 23.553/2017.
RELATADOS, em síntese do necessário.
FUNDAMENTO e DECIDO.
O presente procedimento tem por objetivo verificar a regularidade, a confiabilidade e a consistência das contas apresentadas por este partido.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave e o parecer do promotor eleitoral foi favorável à aprovação das contas
com ressalvas. As falhas verificadas não comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas. Assim, conclui-se
que as contas apresentadas atendem a todos os requisitos previstos na Lei 9.504/97 e na Resolução 23.553 do TSE, exceto pelas falhas
apontadas acima.
Tendo em vista que já foi dada oportunidade para a parte se manifestar e visto que não é necessária a realização de outras diligências, estas
contas devem ser submetidas a julgamento.
PELO EXPOSTO, aprovo com ressalvas as contas prestadas pelo MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB de MARMELEIRO
referente as Eleições de 2018 com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei n. 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da Resolução TSE 23.553/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquive-se.
Marmeleiro, 05 de fevereiro de 2.019.
RODRIGO LUIZ XAVIER COSTA DE ASSIS
Juiz Eleitoral
Processo nº: 61-43.2018.6.16.0140
Assunto: Prestação de Contas Eleições 2018
Partido Político: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
Município: RENASCENÇA – PR
Advogado: CASSIANO FABRIS – OAB/PR 49.524
VISTOS ETC.
O partido acima apresentou, através de seu órgão municipal, qualificado nos autos, intempestivamente a prestação de contas referente as
Eleições de 2018, em desconformidade com o art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publicado o edital previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
O Cartório Eleitoral certificou que:
- Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a
Prestação de Contas foi entregue em 05/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
-Foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017):
. Extrato da prestação de contas, devidamente assinado pelo prestador de contas e pelo profissional de contabilidade
. Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado.
-A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, conforme verificado nos extratos bancários no SPCE (Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais).
-Não houve emissão de recibos de doação, pelo partido em questão, no período eleitoral de 2018 conforme o Portal SPCE.
-Não houve recebimento de verbas do fundo partidário, de fonte vedada ou de origem não identificada conforme relatórios extraídos do SPCE
e juntados aos autos pelo Cartório Eleitoral.
-O partido não tem conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e nem contas bancárias de Outros Recursos contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
O Cartório Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se, respectivamente às fls. 20/20v e 22/22v pela aprovação com ressalvas das
contas, levando em conta que o aludido partido cumpriu em parte a determinação legal, para fins de correta escrituração e posterior
fiscalização, exceto por:
- omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4° e apresentação tardia das contas em
desacordo com art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
- Ausência de conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.553/2017.
RELATADOS, em síntese do necessário.
FUNDAMENTO e DECIDO.
O presente procedimento tem por objetivo verificar a regularidade, a confiabilidade e a consistência das contas apresentadas por este partido.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave e o parecer do promotor eleitoral foi favorável à aprovação das contas
com ressalvas. As falhas verificadas não comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas. Assim, conclui-se
que as contas apresentadas atendem a todos os requisitos previstos na Lei 9.504/97 e na Resolução 23.553 do TSE, exceto pelas falhas
apontadas acima.
Tendo em vista que já foi dada oportunidade para a parte se manifestar e visto que não é necessária a realização de outras diligências, estas
contas devem ser submetidas a julgamento.
PELO EXPOSTO, aprovo com ressalvas as contas prestadas pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD de RENASCENÇA referente as
Eleições de 2018 com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei n. 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da Resolução TSE 23.553/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquive-se.
Marmeleiro, 05 de fevereiro de 2.019.
RODRIGO LUIZ XAVIER COSTA DE ASSIS
Juiz 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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Processo nº: 65-80.2018.6.16.0140
Assunto: Prestação de Contas Eleições 2018
Partido Político: PATRIOTA - PATRI
Município: RENASCENÇA – PR
Advogado: CASSIANO FABRIS – OAB/PR 49.524
VISTOS ETC.
O partido acima apresentou, através de seu órgão municipal, qualificado nos autos, intempestivamente a prestação de contas referente as
Eleições de 2018, em desconformidade com o art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publicado o edital previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
O Cartório Eleitoral certificou que:
- Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a
Prestação de Contas foi entregue em 05/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
-Foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017):
. Extrato da prestação de contas, devidamente assinado pelo prestador de contas e pelo profissional de contabilidade
. Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado.
-A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, conforme verificado nos extratos bancários no SPCE (Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais).
-Não houve emissão de recibos de doação, pelo partido em questão, no período eleitoral de 2018 conforme o Portal SPCE.
-Não houve recebimento de verbas do fundo partidário, de fonte vedada ou de origem não identificada conforme relatórios extraídos do SPCE
e juntados aos autos pelo Cartório Eleitoral.
-O partido não tem conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e nem contas bancárias de Outros Recursos contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
O Cartório Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se, respectivamente às fls. 21/21v e 23/23v pela aprovação com ressalvas das
contas, levando em conta que o aludido partido cumpriu em parte a determinação legal, para fins de correta escrituração e posterior
fiscalização, exceto por:
- omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4° e apresentação tardia das contas em
desacordo com art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
- Ausência de conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.553/2017.
RELATADOS, em síntese do necessário.
FUNDAMENTO e DECIDO.
O presente procedimento tem por objetivo verificar a regularidade, a confiabilidade e a consistência das contas apresentadas por este partido.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave e o parecer do promotor eleitoral foi favorável à aprovação das contas
com ressalvas. As falhas verificadas não comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas. Assim, conclui-se
que as contas apresentadas atendem a todos os requisitos previstos na Lei 9.504/97 e na Resolução 23.553 do TSE, exceto pelas falhas
apontadas acima.
Tendo em vista que já foi dada oportunidade para a parte se manifestar e visto que não é necessária a realização de outras diligências, estas
contas devem ser submetidas a julgamento.
PELO EXPOSTO, aprovo com ressalvas as contas prestadas pelo PATRIOTA - PATRI de RENASCENÇA referente as Eleições de 2018 com
fulcro no art. 30, inciso II, da Lei n. 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da Resolução TSE 23.553/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquive-se.
Marmeleiro, 05 de fevereiro de 2.019.
RODRIGO LUIZ XAVIER COSTA DE ASSIS
Juiz Eleitoral
Processo nº: 68-35.2018.6.16.0140
Assunto: Prestação de Contas Eleições 2018
Partido Político: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
Município: RENASCENÇA – PR
Advogado: CASSIANO FABRIS – OAB/PR 49.524
VISTOS ETC.
O partido acima apresentou, através de seu órgão municipal, qualificado nos autos, intempestivamente a prestação de contas referente as
Eleições de 2018, em desconformidade com o art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publicado o edital previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
O Cartório Eleitoral certificou que:
- Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a
Prestação de Contas foi entregue em 05/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
-Foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017):
. Extrato da prestação de contas, devidamente assinado pelo prestador de contas e pelo profissional de contabilidade
. Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado.
-A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, conforme verificado nos extratos bancários no SPCE (Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais).
-Não houve emissão de recibos de doação, pelo partido em questão, no período eleitoral de 2018 conforme o Portal SPCE.
-Não houve recebimento de verbas do fundo partidário, de fonte vedada ou de origem não identificada conforme relatórios extraídos do SPCE
e juntados aos autos pelo Cartório Eleitoral.
-O partido não tem conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e nem contas bancárias de Outros Recursos contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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O Cartório Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se, respectivamente às fls. 21/21v e 23/23v pela aprovação com ressalvas das
contas, levando em conta que o aludido partido cumpriu em parte a determinação legal, para fins de correta escrituração e posterior
fiscalização, exceto por:
- omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4° e apresentação tardia das contas em
desacordo com art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
- Ausência de conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.553/2017 e das contas bancárias de Outros Recursos em desacordo com os arts. 10 e 56, I, alínea "a", da Resolução
TSE nº 23.553/2017.
RELATADOS, em síntese do necessário.
FUNDAMENTO e DECIDO.
O presente procedimento tem por objetivo verificar a regularidade, a confiabilidade e a consistência das contas apresentadas por este partido.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave e o parecer do promotor eleitoral foi favorável à aprovação das contas
com ressalvas. As falhas verificadas não comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas. Assim, conclui-se
que as contas apresentadas atendem a todos os requisitos previstos na Lei 9.504/97 e na Resolução 23.553 do TSE, exceto pelas falhas
apontadas acima.
Tendo em vista que já foi dada oportunidade para a parte se manifestar e visto que não é necessária a realização de outras diligências, estas
contas devem ser submetidas a julgamento.
PELO EXPOSTO, aprovo com ressalvas as contas prestadas pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB de
RENASCENÇA referente as Eleições de 2018 com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei n. 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da Resolução TSE
23.553/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquive-se.
Marmeleiro, 05 de fevereiro de 2.019.
RODRIGO LUIZ XAVIER COSTA DE ASSIS
Juiz Eleitoral
Processo nº: 72-72.2018.6.16.0140
Assunto: Prestação de Contas Eleições 2018
Partido Político: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
Município: RENASCENÇA – PR
Advogado: CASSIANO FABRIS – OAB/PR 49.524
VISTOS ETC.
O partido acima apresentou, através de seu órgão municipal, qualificado nos autos, intempestivamente a prestação de contas referente as
Eleições de 2018, em desconformidade com o art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publicado o edital previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
O Cartório Eleitoral certificou que:
- Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a
Prestação de Contas foi entregue em 05/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
-Foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017):
. Extrato da prestação de contas, devidamente assinado pelo prestador de contas e pelo profissional de contabilidade
. Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado.
-A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, conforme verificado nos extratos bancários no SPCE (Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais).
-Não houve emissão de recibos de doação, pelo partido em questão, no período eleitoral de 2018 conforme o Portal SPCE.
-Não houve recebimento de verbas do fundo partidário, de fonte vedada ou de origem não identificada conforme relatórios extraídos do SPCE
e juntados aos autos pelo Cartório Eleitoral.
-O partido não tem conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e nem contas bancárias de Outros Recursos contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
O Cartório Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se, respectivamente às fls. 20/20v e 22/22v pela aprovação com ressalvas das
contas, levando em conta que o aludido partido cumpriu em parte a determinação legal, para fins de correta escrituração e posterior
fiscalização, exceto por:
- omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4° e apresentação tardia das contas em
desacordo com art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
- Ausência de conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.553/2017.
RELATADOS, em síntese do necessário.
FUNDAMENTO e DECIDO.
O presente procedimento tem por objetivo verificar a regularidade, a confiabilidade e a consistência das contas apresentadas por este partido.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave e o parecer do promotor eleitoral foi favorável à aprovação das contas
com ressalvas. As falhas verificadas não comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas. Assim, conclui-se
que as contas apresentadas atendem a todos os requisitos previstos na Lei 9.504/97 e na Resolução 23.553 do TSE, exceto pelas falhas
apontadas acima.
Tendo em vista que já foi dada oportunidade para a parte se manifestar e visto que não é necessária a realização de outras diligências, estas
contas devem ser submetidas a julgamento.
PELO EXPOSTO, aprovo com ressalvas as contas prestadas pelo PARTIDO POPULAR SOCIALISTA- PPS de RENASCENÇA referente as
Eleições de 2018 com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei n. 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da Resolução TSE 23.553/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquive-se.
Marmeleiro, 05 de fevereiro de 2.019.
RODRIGO LUIZ XAVIER COSTA DE ASSIS
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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Juiz Eleitoral
Processo nº: 75-27.2018.6.16.0140
Assunto: Prestação de Contas Eleições 2018
Partido Político: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
Município: RENASCENÇA – PR
Advogado: CASSIANO FABRIS – OAB/PR 49.524
VISTOS ETC.
O partido acima apresentou, através de seu órgão municipal, qualificado nos autos, intempestivamente a prestação de contas referente as
Eleições de 2018, em desconformidade com o art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publicado o edital previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
O Cartório Eleitoral certificou que:
- Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a
Prestação de Contas foi entregue em 05/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
-Foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017):
. Extrato da prestação de contas, devidamente assinado pelo prestador de contas e pelo profissional de contabilidade
. Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado.
-A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, conforme verificado nos extratos bancários no SPCE (Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais).
-Não houve emissão de recibos de doação, pelo partido em questão, no período eleitoral de 2018 conforme o Portal SPCE.
-Não houve recebimento de verbas do fundo partidário, de fonte vedada ou de origem não identificada conforme relatórios extraídos do SPCE
e juntados aos autos pelo Cartório Eleitoral.
-O partido não tem conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e nem contas bancárias de Outros Recursos contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
O Cartório Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se, respectivamente às fls. 20/20v e 22/22v pela aprovação com ressalvas das
contas, levando em conta que o aludido partido cumpriu em parte a determinação legal, para fins de correta escrituração e posterior
fiscalização, exceto por:
- omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4° e apresentação tardia das contas em
desacordo com art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
- Ausência de conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.553/2017.
RELATADOS, em síntese do necessário.
FUNDAMENTO e DECIDO.
O presente procedimento tem por objetivo verificar a regularidade, a confiabilidade e a consistência das contas apresentadas por este partido.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave e o parecer do promotor eleitoral foi favorável à aprovação das contas
com ressalvas. As falhas verificadas não comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas. Assim, conclui-se
que as contas apresentadas atendem a todos os requisitos previstos na Lei 9.504/97 e na Resolução 23.553 do TSE, exceto pelas falhas
apontadas acima.
Tendo em vista que já foi dada oportunidade para a parte se manifestar e visto que não é necessária a realização de outras diligências, estas
contas devem ser submetidas a julgamento.
PELO EXPOSTO, aprovo com ressalvas as contas prestadas pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB de RENASCENÇA referente
as Eleições de 2018 com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei n. 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da Resolução TSE 23.553/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquive-se.
Marmeleiro, 05 de fevereiro de 2.019.
RODRIGO LUIZ XAVIER COSTA DE ASSIS
Juiz Eleitoral
Processo nº: 76-12.2018.6.16.0140
Assunto: Prestação de Contas Eleições 2018
Partido Político: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
Município: RENASCENÇA – PR
Advogado: CASSIANO FABRIS – OAB/PR 49.524
VISTOS ETC.
O partido acima apresentou, através de seu órgão municipal, qualificado nos autos, intempestivamente a prestação de contas referente as
Eleições de 2018, em desconformidade com o art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publicado o edital previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
O Cartório Eleitoral certificou que:
- Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a
Prestação de Contas foi entregue em 05/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
-Foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017):
. Extrato da prestação de contas, devidamente assinado pelo prestador de contas e pelo profissional de contabilidade
. Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado.
-A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, conforme verificado nos extratos bancários no SPCE (Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais).
-Não houve emissão de recibos de doação, pelo partido em questão, no período eleitoral de 2018 conforme o Portal SPCE.
-Não houve recebimento de verbas do fundo partidário, de fonte vedada ou de origem não identificada conforme relatórios extraídos do SPCE
e juntados aos autos pelo Cartório Eleitoral.
-O partido não tem conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e nem contas bancárias de Outros Recursos contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br

Ano X - Número 024

Curitiba, quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019

Página 83

O Cartório Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se, respectivamente às fls. 20/20v e 22/22v pela aprovação com ressalvas das
contas, levando em conta que o aludido partido cumpriu em parte a determinação legal, para fins de correta escrituração e posterior
fiscalização, exceto por:
- omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4° e apresentação tardia das contas em
desacordo com art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
- Ausência de conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.553/2017.
RELATADOS, em síntese do necessário.
FUNDAMENTO e DECIDO.
O presente procedimento tem por objetivo verificar a regularidade, a confiabilidade e a consistência das contas apresentadas por este partido.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave e o parecer do promotor eleitoral foi favorável à aprovação das contas
com ressalvas. As falhas verificadas não comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas. Assim, conclui-se
que as contas apresentadas atendem a todos os requisitos previstos na Lei 9.504/97 e na Resolução 23.553 do TSE, exceto pelas falhas
apontadas acima.
Tendo em vista que já foi dada oportunidade para a parte se manifestar e visto que não é necessária a realização de outras diligências, estas
contas devem ser submetidas a julgamento.
PELO EXPOSTO, aprovo com ressalvas as contas prestadas pelo PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC de RENASCENÇA referente as
Eleições de 2018 com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei n. 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da Resolução TSE 23.553/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquive-se.
Marmeleiro, 05 de fevereiro de 2.019.
RODRIGO LUIZ XAVIER COSTA DE ASSIS
Juiz Eleitoral
Processo nº: 77-94.2018.6.16.0140
Assunto: Prestação de Contas Eleições 2018
Partido Político: PARTIDO PROGRESSISTA - PP
Município: RENASCENÇA – PR
Advogado: CASSIANO FABRIS – OAB/PR 49.524
VISTOS ETC.
O partido acima apresentou, através de seu órgão municipal, qualificado nos autos, intempestivamente a prestação de contas referente as
Eleições de 2018, em desconformidade com o art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publicado o edital previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
O Cartório Eleitoral certificou que:
- Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a
Prestação de Contas foi entregue em 05/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
-Foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017):
. Extrato da prestação de contas, devidamente assinado pelo prestador de contas e pelo profissional de contabilidade
. Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado.
-A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, conforme verificado nos extratos bancários no SPCE (Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais).
-Não houve emissão de recibos de doação, pelo partido em questão, no período eleitoral de 2018 conforme o Portal SPCE.
-Não houve recebimento de verbas do fundo partidário, de fonte vedada ou de origem não identificada conforme relatórios extraídos do SPCE
e juntados aos autos pelo Cartório Eleitoral.
-O partido não tem conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e nem contas bancárias de Outros Recursos contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
O Cartório Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se, respectivamente às fls. 21/21v e 23/23v pela aprovação com ressalvas das
contas, levando em conta que o aludido partido cumpriu em parte a determinação legal, para fins de correta escrituração e posterior
fiscalização, exceto por:
- omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4° e apresentação tardia das contas em
desacordo com art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
- Ausência de conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.553/2017.
RELATADOS, em síntese do necessário.
FUNDAMENTO e DECIDO.
O presente procedimento tem por objetivo verificar a regularidade, a confiabilidade e a consistência das contas apresentadas por este partido.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave e o parecer do promotor eleitoral foi favorável à aprovação das contas
com ressalvas. As falhas verificadas não comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas. Assim, conclui-se
que as contas apresentadas atendem a todos os requisitos previstos na Lei 9.504/97 e na Resolução 23.553 do TSE, exceto pelas falhas
apontadas acima.
Tendo em vista que já foi dada oportunidade para a parte se manifestar e visto que não é necessária a realização de outras diligências, estas
contas devem ser submetidas a julgamento.
PELO EXPOSTO, aprovo com ressalvas as contas prestadas pelo PARTIDO PROGRESSISTA - PP de RENASCENÇA referente as Eleições
de 2018 com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei n. 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da Resolução TSE 23.553/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquive-se.
Marmeleiro, 05 de fevereiro de 2.019.
RODRIGO LUIZ XAVIER COSTA DE ASSIS
Juiz 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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Processo nº: 78-79.2018.6.16.0140
Assunto: Prestação de Contas Eleições 2018
Partido Político: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT
Município: RENASCENÇA – PR
Advogado: DEISE CRISTIANE FAVERO – OAB/PR 48.637
VISTOS ETC.
O partido acima apresentou, através de seu órgão municipal, qualificado nos autos, intempestivamente a prestação de contas referente as
Eleições de 2018, em desconformidade com o art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publicado o edital previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
O Cartório Eleitoral certificou que:
- Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a
Prestação de Contas foi entregue em 05/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
-Foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017):
. Extrato da prestação de contas, devidamente assinado pelo prestador de contas e pelo profissional de contabilidade
. Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado.
-A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, conforme verificado nos extratos bancários no SPCE (Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais).
-Não houve emissão de recibos de doação, pelo partido em questão, no período eleitoral de 2018 conforme o Portal SPCE.
-Não houve recebimento de verbas do fundo partidário, de fonte vedada ou de origem não identificada conforme relatórios extraídos do SPCE
e juntados aos autos pelo Cartório Eleitoral.
-O partido não tem conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e nem contas bancárias de Outros Recursos contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
O Cartório Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se, respectivamente às fls. 20/20v e 22/22v pela aprovação com ressalvas das
contas, levando em conta que o aludido partido cumpriu em parte a determinação legal, para fins de correta escrituração e posterior
fiscalização, exceto por:
- omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4° e apresentação tardia das contas em
desacordo com art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
- Ausência de conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.553/2017 e das contas bancárias de Outros Recursos em desacordo com os arts. 10 e 56, I, alínea "a", da Resolução
TSE nº 23.553/2017.
RELATADOS, em síntese do necessário.
FUNDAMENTO e DECIDO.
O presente procedimento tem por objetivo verificar a regularidade, a confiabilidade e a consistência das contas apresentadas por este partido.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave e o parecer do promotor eleitoral foi favorável à aprovação das contas
com ressalvas. As falhas verificadas não comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas. Assim, conclui-se
que as contas apresentadas atendem a todos os requisitos previstos na Lei 9.504/97 e na Resolução 23.553 do TSE, exceto pelas falhas
apontadas acima.
Tendo em vista que já foi dada oportunidade para a parte se manifestar e visto que não é necessária a realização de outras diligências, estas
contas devem ser submetidas a julgamento.
PELO EXPOSTO, aprovo com ressalvas as contas prestadas pelo PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT de RENASCENÇA
referente as Eleições de 2018 com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei n. 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da Resolução TSE 23.553/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquive-se.
Marmeleiro, 05 de fevereiro de 2.019.
RODRIGO LUIZ XAVIER COSTA DE ASSIS
Juiz Eleitoral
Processo nº: 79-64.2018.6.16.0140
Assunto: Prestação de Contas Eleições 2018
Partido Político: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN
Município: RENASCENÇA – PR
Advogado: CASSIANO FABRIS – OAB/PR 49.524
VISTOS ETC.
O partido acima apresentou, através de seu órgão municipal, qualificado nos autos, intempestivamente a prestação de contas referente as
Eleições de 2018, em desconformidade com o art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publicado o edital previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
O Cartório Eleitoral certificou que:
- Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a
Prestação de Contas foi entregue em 05/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
-Foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017):
. Extrato da prestação de contas, devidamente assinado pelo prestador de contas e pelo profissional de contabilidade
. Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado.
-A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, conforme verificado nos extratos bancários no SPCE (Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais).
-Não houve emissão de recibos de doação, pelo partido em questão, no período eleitoral de 2018 conforme o Portal SPCE.
-Não houve recebimento de verbas do fundo partidário, de fonte vedada ou de origem não identificada conforme relatórios extraídos do SPCE
e juntados aos autos pelo Cartório 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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-O partido não tem conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e nem contas bancárias de Outros Recursos contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
O Cartório Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se, respectivamente às fls. 20/20v e 22/22v pela aprovação com ressalvas das
contas, levando em conta que o aludido partido cumpriu em parte a determinação legal, para fins de correta escrituração e posterior
fiscalização, exceto por:
- omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4° e apresentação tardia das contas em
desacordo com art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
- Ausência de conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.553/2017.
RELATADOS, em síntese do necessário.
FUNDAMENTO e DECIDO.
O presente procedimento tem por objetivo verificar a regularidade, a confiabilidade e a consistência das contas apresentadas por este partido.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave e o parecer do promotor eleitoral foi favorável à aprovação das contas
com ressalvas. As falhas verificadas não comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas. Assim, conclui-se
que as contas apresentadas atendem a todos os requisitos previstos na Lei 9.504/97 e na Resolução 23.553 do TSE, exceto pelas falhas
apontadas acima.
Tendo em vista que já foi dada oportunidade para a parte se manifestar e visto que não é necessária a realização de outras diligências, estas
contas devem ser submetidas a julgamento.
PELO EXPOSTO, aprovo com ressalvas as contas prestadas pelo PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN de RENASCENÇA
referente as Eleições de 2018 com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei n. 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da Resolução TSE 23.553/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquive-se.
Marmeleiro, 05 de fevereiro de 2.019.
RODRIGO LUIZ XAVIER COSTA DE ASSIS
Juiz Eleitoral
Processo nº: 80-49.2018.6.16.0140
Assunto: Prestação de Contas Eleições 2018
Partido Político: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
Município: RENASCENÇA – PR
Advogado: CASSIANO FABRIS – OAB/PR 49.524
VISTOS ETC.
O partido acima apresentou, através de seu órgão municipal, qualificado nos autos, intempestivamente a prestação de contas referente as
Eleições de 2018, em desconformidade com o art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publicado o edital previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
O Cartório Eleitoral certificou que:
- Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a
Prestação de Contas foi entregue em 05/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
-Foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017):
. Extrato da prestação de contas, devidamente assinado pelo prestador de contas e pelo profissional de contabilidade
. Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado.
-A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, conforme verificado nos extratos bancários no SPCE (Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais).
-Não houve emissão de recibos de doação, pelo partido em questão, no período eleitoral de 2018 conforme o Portal SPCE.
-Não houve recebimento de verbas do fundo partidário, de fonte vedada ou de origem não identificada conforme relatórios extraídos do SPCE
e juntados aos autos pelo Cartório Eleitoral.
-O partido não tem conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e nem contas bancárias de Outros Recursos contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
O Cartório Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se, respectivamente às fls. 20/20v e 22/22v pela aprovação com ressalvas das
contas, levando em conta que o aludido partido cumpriu em parte a determinação legal, para fins de correta escrituração e posterior
fiscalização, exceto por:
- omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4° e apresentação tardia das contas em
desacordo com art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
- Ausência de conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.553/2017 e das contas bancárias de Outros Recursos em desacordo com os arts. 10 e 56, I, alínea "a", da Resolução
TSE nº 23.553/2017.
RELATADOS, em síntese do necessário.
FUNDAMENTO e DECIDO.
O presente procedimento tem por objetivo verificar a regularidade, a confiabilidade e a consistência das contas apresentadas por este partido.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave e o parecer do promotor eleitoral foi favorável à aprovação das contas
com ressalvas. As falhas verificadas não comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas. Assim, conclui-se
que as contas apresentadas atendem a todos os requisitos previstos na Lei 9.504/97 e na Resolução 23.553 do TSE, exceto pelas falhas
apontadas acima.
Tendo em vista que já foi dada oportunidade para a parte se manifestar e visto que não é necessária a realização de outras diligências, estas
contas devem ser submetidas a julgamento.
PELO EXPOSTO, aprovo com ressalvas as contas prestadas pelo PARTIDO DA REPUBLICA - PR de RENASCENÇA referente as Eleições de
2018 com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei n. 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da Resolução TSE 23.553/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e 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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Marmeleiro, 05 de fevereiro de 2.019.
RODRIGO LUIZ XAVIER COSTA DE ASSIS
Juiz Eleitoral
Processo nº: 81-34.2018.6.16.0140
Assunto: Prestação de Contas Eleições 2018
Partido Político: SOLIDARIEDADE - SD
Município: RENASCENÇA – PR
Advogado: CASSIANO FABRIS – OAB/PR 49.524
VISTOS ETC.
O partido acima apresentou, através de seu órgão municipal, qualificado nos autos, intempestivamente a prestação de contas referente as
Eleições de 2018, em desconformidade com o art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publicado o edital previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
O Cartório Eleitoral certificou que:
- Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a
Prestação de Contas foi entregue em 05/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
-Foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017):
. Extrato da prestação de contas, devidamente assinado pelo prestador de contas e pelo profissional de contabilidade
. Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado.
-A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, conforme verificado nos extratos bancários no SPCE (Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais).
-Não houve emissão de recibos de doação, pelo partido em questão, no período eleitoral de 2018 conforme o Portal SPCE.
-Não houve recebimento de verbas do fundo partidário, de fonte vedada ou de origem não identificada conforme relatórios extraídos do SPCE
e juntados aos autos pelo Cartório Eleitoral.
-O partido não tem conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e nem contas bancárias de Outros Recursos contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
O Cartório Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se, respectivamente às fls. 20/20v e 22/22v pela aprovação com ressalvas das
contas, levando em conta que o aludido partido cumpriu em parte a determinação legal, para fins de correta escrituração e posterior
fiscalização, exceto por:
- omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4° e apresentação tardia das contas em
desacordo com art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
- Ausência de conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.553/2017 e das contas bancárias de Outros Recursos em desacordo com os arts. 10 e 56, I, alínea "a", da Resolução
TSE nº 23.553/2017.
RELATADOS, em síntese do necessário.
FUNDAMENTO e DECIDO.
O presente procedimento tem por objetivo verificar a regularidade, a confiabilidade e a consistência das contas apresentadas por este partido.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave e o parecer do promotor eleitoral foi favorável à aprovação das contas
com ressalvas. As falhas verificadas não comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas. Assim, conclui-se
que as contas apresentadas atendem a todos os requisitos previstos na Lei 9.504/97 e na Resolução 23.553 do TSE, exceto pelas falhas
apontadas acima.
Tendo em vista que já foi dada oportunidade para a parte se manifestar e visto que não é necessária a realização de outras diligências, estas
contas devem ser submetidas a julgamento.
PELO EXPOSTO, aprovo com ressalvas as contas prestadas pelo SOLIDARIEDADE - SD de RENASCENÇA referente as Eleições de 2018
com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei n. 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da Resolução TSE 23.553/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquive-se.
Marmeleiro, 05 de fevereiro de 2.019.
RODRIGO LUIZ XAVIER COSTA DE ASSIS
Juiz Eleitoral
Processo nº: 84-86.2018.6.16.0140
Assunto: Prestação de Contas Eleições 2018
Partido Político: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB
Município: FLOR DA SERRA DO SUL – PR
Advogado: VINICIUS RAIMUNDO FELINI CARLI – OAB/PR 54.145
VISTOS ETC.
O partido acima apresentou, através de seu órgão municipal, qualificado nos autos, intempestivamente a prestação de contas referente as
Eleições de 2018, em desconformidade com o art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publicado o edital previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
O Cartório Eleitoral certificou que:
- Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e a
Prestação de Contas foi entregue em 05/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
-Foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017):
. Extrato da prestação de contas, devidamente assinado pelo prestador de contas e pelo profissional de contabilidade
. Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado.
-A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, conforme verificado nos extratos bancários no SPCE (Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais).
-Não houve emissão de recibos de doação, pelo partido em questão, no período eleitoral de 2018 conforme o Portal SPCE.
-Não houve recebimento de verbas do fundo partidário, de fonte vedada ou de origem não identificada conforme relatórios extraídos do SPCE
e juntados aos autos pelo Cartório 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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-O partido não tem conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e nem contas bancárias de Outros Recursos contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
O Cartório Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se, respectivamente às fls. 15/15v e 17/17v pela aprovação com ressalvas das
contas, levando em conta que o aludido partido cumpriu em parte a determinação legal, para fins de correta escrituração e posterior
fiscalização, exceto por:
- omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial em desacordo com o art. 50, II e § 4° e apresentação tardia das contas em
desacordo com art. 52, caput e § 1º, da mesma Resolução.
- Ausência de conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.553/2017 e das contas bancárias de Outros Recursos em desacordo com os arts. 10 e 56, I, alínea "a", da Resolução
TSE nº 23.553/2017.
RELATADOS, em síntese do necessário.
FUNDAMENTO e DECIDO.
O presente procedimento tem por objetivo verificar a regularidade, a confiabilidade e a consistência das contas apresentadas por este partido.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave e o parecer do promotor eleitoral foi favorável à aprovação das contas
com ressalvas. As falhas verificadas não comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas. Assim, conclui-se
que as contas apresentadas atendem a todos os requisitos previstos na Lei 9.504/97 e na Resolução 23.553 do TSE, exceto pelas falhas
apontadas acima.
Tendo em vista que já foi dada oportunidade para a parte se manifestar e visto que não é necessária a realização de outras diligências, estas
contas devem ser submetidas a julgamento.
PELO EXPOSTO, aprovo com ressalvas as contas prestadas pelo MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB de FLOR DA SERRA
DO SUL referente as Eleições de 2018 com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei n. 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da Resolução TSE 23.553/2017.
Publique-se, registre-se e intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquive-se.
Marmeleiro, 05 de fevereiro de 2.019.
RODRIGO LUIZ XAVIER COSTA DE ASSIS
Juiz Eleitoral

144ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação nº 06/2019
EDITAL n.º 06/2019
Prazo: 3 (três) dias
O Excelentíssimo Senhor Doutor Fabiano Berbel, MM. Juiz da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais, e considerando o disposto no artigo 59 "caput" da Resolução TSE nº 23.553/2017,
FAZ SABER, a todos que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, a relação de órgãos partidários que apresentaram
prestação de contas eleitorais referentes ao pleito de 2018:
Município

Partido

Prestação de contas eleitoral de 2018

Mandirituba

PSC

Presidente: Luis Antonio Biscaia
Tesoureiro: Rogério Carlos dos Santos

Mandirituba

PDT

Presidente: Felipe Claudino Machado
Tesoureiro: Tiago Machado

Mandirituba

SD

Presidente: João Henrique Marques da Silva
Tesoureiro: Amanda Weber

Mandirituba

PODE

Presidente: Antonio Adir de Camargo
Tesoureiro: Maria Leodir dos Santos

E para que ninguém alegue ignorância, e caso queira, apresente impugnação, lavrou-se o presente edital, que será divulgado no Diário de
Justiça Eletrônico do TRE-PR e afixado no local de costume deste Fórum Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Fazenda Rio Grande,
Paraná, aos 05 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove.
Roberta Jurask Bueno de Paula
Chefe de Cartório da 144ª Zona Eleitoral/ PR
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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Autorizada pela Portaria nº 03/2018

160ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Atos do Juiz Eleitoral
AUTOS Nº55-73.2018.6.16.0160 DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: PINHÃO
PARTES: DIREÇÃO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE PINHÃO
PRESIDENTE: JOSOEL DE MORAES
TESOUREIRO: JOÃO MARIA ALMEIDA
ADVOGADO(A): VERA DIANA TOMACHESKI, OAB/PR 42.415
JUIZ: VINICIUS DE MATTOS MAGALHÃES
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
Há divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (art. 56, I, alínea
"g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017, conforme abaixo:
Identificação da conta bancária: 001 - Brasil / 2450 / 00000000000000203530
Natureza da conta: não identificada
Movimentação financeira DURANTE O PERÍODO ELEITORAL:
LANÇAMENTO
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A conta bancária acima registrada, trata-se da conta "outros recursos", sendo a mesma registrada na prestação anual de contas do partido nos
exercícios 2017 e anteriores, conforme o inciso III artigo 6º da Resolução TSE 23.546/2017: Os partidos políticos, em cada esfera de direção,
devem abrir contas bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua origem, destinando contas bancárias
específicas para movimentação dos recursos provenientes:
I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;
II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;
III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º; e
IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das mulheres (Lei nº 9.096/1995, art. 44, § 7º).
V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.
Como existiram despesas durante o período eleitoral 2018, o partido precisa justificar a que tais recursos não foram destinados para a
campanha eleitoral, visto que gastos de campanha deveriam ter sido realizados exclusivamente na conta "doações para campanha" que se
encontra sem movimentação financeira, especialmente em relação aos gastos dos dias: 25/09/2018, no valor de R$ 920,00 (novecentos e vinte
reais), mediante cheque para OTTO DAVID SILVA; 26/09/2018, no valor de R$ 237,20 (duzentos e trinta e sete reais e vinte centavos,
mediante cheque para GNS ALIMENTOS – LTDA; 26/09/2018, no valor de 1.500 (mil e quinhentos reais), mediante cheque para ALDECO C
D P LTDA FILIAL 1; 26/10/2018, no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), mediante cheque sem identificação do destinatário no
extrato retirado do SPCE.
Considerando que o partido deixou de se manifestar nas diligências anteriores, procedo à novo relatório com novas diligências diferentes das
anteriores, em decorrência de nova análise realizada no extrato da conta bancária outros recursos retirado do SPCE.
Com fulcro no artigo 6º da Portaria nº05/2018 – 160ªZE, procedo à intimação do partido político, via publicação no DJE do presente relatório,
para apresentar esclarecimentos e juntar documentos, no prazo de três dias:
Artigo 6º da Portaria nº05/2018 – 160ªZE: Transcorrido o prazo do edital, com ou sem impugnação, deverá ser realizada a análise técnica da
prestação de contas.
Parágrafo Único. Na hipótese de ser constatada qualquer irregularidade, delega-se ao Cartório Eleitoral os poderes para intimar o prestador
das contas, por seu procurador, para apresentar esclarecimentos e juntar documentos, no prazo de três dias (art. 72, parágrafo 1º).
Pinhão, 04 de fevereiro de 2019.
Juliana Froner Dalla-Rosa
Chefe de Cartório 160ªZE

Sentenças para publicação
AUTOS Nº80-86.2018.6.16.0160 DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: RESERVA DO IGUAÇU
PARTES: DIREÇÃO MUNICIPAL DO PSC DE RESERVA DO IGUAÇU
PRESIDENTE: ANTONIO VALDIR ANTUNES DE ALCANTARA
TESOUREIRO: VALDEVINO ALCANTARA ANTUNES
JUIZ: VINICIUS DE MATTOS MAGALHÃES
Autos Nº80-86.2018.6.16.0160
Tratam os presentes autos da prestação de contas eleitorais de partido político relativa às eleições gerais do ano de 2018, abrangendo a
arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados na campanha, à luz das normas
estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
Às fls. 02, o Chefe de Cartório informou que o Partido PSC de Reserva do Iguaçu/PR, não apresentou a prestação de contas final relativa às
Eleições de 2018.
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Citados/notificados, via edital (fls. 11 e 12), em razão da intimação via postal com aviso de recebimento retornarem sem cumprimento, a
prestar contas, o presidente e o tesoureiro do Partido deixaram transcorrer o prazo legal sem apresentá-las.
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento das contas como não prestadas.
É o relatório.
Inicialmente, registro que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não participado do pleito e/ou
realizado gastos, conforme disposto no art. 48, II, d da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de intimado para formalizar a prestação de contas, o partido permaneceu inerte, sendo que o
descumprimento do dever legal de apresentação das contas de campanha enseja o julgamento das contas como não prestadas pela
agremiação, nos termos do artigo 77, IV, a da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Ante o exposto, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do Partido PSC do município de Pinhão/PR, com fundamento no artigo 77, IV, a da
Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a omissão e determino suspensão do
registro ou da anotação do órgão de municipal, com fulcro no artigo 83, II da referida resolução.
Oficie-se aos diretórios regional e nacional do partido, informando o inteiro teor da presente decisão.
Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, via PAD, informando da presente decisão a fim de suspender o diretório/comissão provisória do
partido.
Publique-se. Registre-se.
Intime-se o partido via edital a ser publicado no DJE, de acordo com o §2º do artigo 2º da Resolução TSE nº23.328/2010, tendo sido frustradas
todas as tentativas anteriores de citação/intimação/notificação do mesmo.
Anote-se o julgamento no SICO.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pinhão, 04 de fevereiro de 2019.
Vinícius de Mattos Magalhães
Juiz Eleitoral
AUTOS Nº84-26.2018.6.16.0160 DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: RESERVA DO IGUAÇU
PARTES: DIREÇÃO MUNICIPAL DO PDT DE RESERVA DO IGUAÇU
PRESIDENTE: PAULO SÉRGIO NUNES
TESOUREIRO: JOSÉ DE MORAES
ADVOGADO(A): PAULO CASAR BIANCHI WITTES, OAB/PR 75.474
JUIZ: VINICIUS DE MATTOS MAGALHÃES
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº84-26.2018.6.16.0160
Trata-se de processo de prestação de contas eleitorais do PDT de Reserva do Iguaçu/PR, referente às Eleições Gerais de 2018, nos termos da
Lei n. 9.504/1997 e Resolução TSE n. 23.553/2017.
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação em vigor (art. 56, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017). Publicado o edital
previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Em seu parecer conclusivo, o servidor do cartório eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas pelas seguintes
impropriedades/irregularidades: omissão na entrega de contas parcial, prestação de contas final entregue fora do prazo legal, omissão na
criação de conta bancária para movimentação dos recursos de campanha.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente à aprovação com ressalvas destas contas de campanha.
É o relatório.
DECIDO.
Foram cumpridas parcialmente as disposições legais e normativas para a prestação de contas.
Na análise técnica verificou-se que o partido político não possui conta bancária, tendo também informado que não realizou despesas ou
recebeu receitas referentes à campanha de candidatos nas Eleições 2018. Não apresentou, por conseguinte, qualquer extrato das contas
bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos e/ou de campanha.
A exigência de apresentação de extratos bancários pelos partidos políticos e abertura de conta específica para campanha eleitoral está
prevista nos artigos 3º, III, parágrafo único; art.10, II, parágrafo 2º e 56, II, a, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Entretanto, o entendimento majoritário do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE/PR) é o seguinte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO. OMISSÃO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. INTEMPESTIVIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETEM A
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE ARRECADAÇÃO DE DOAÇÕES PARA CAMPANHA.
DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA, EM ELEIÇÕES MUNICIPAIS.
1. A despeito da ausência de transparência, a falta de apresentação da prestação de contas parcial não é causa para a desaprovação das
contas. Precedentes desta Corte.
2. A ausência de prestação de contas espontânea, desde que seguida do atendimento à intimação para apresentação em 72 horas, acarreta
unicamente a anotação de ressalva. Inteligência do art. 45, § 1º, IV da Res.-TSE nº 23.463/2015. Precedentes desta Corte.
3. Não há necessidade de abertura de contas bancárias de campanha por diretórios partidários de nível de direção diferente do qual ocorre a
eleição - in casu, diretório estadual em eleições municipais -, salvo se houver movimentação financeira específica para fins eleitorais.
Precedentes desta Corte.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
(PREST Nº 59065 – Curitiba/PR, Ac. 53672 de 27/11/2017, Rel. ROBERTO RIBAS TAVARNARO, DJ de 15/12/2017).
(sublinhamos)
No mesmo sentido, os seguintes acórdãos: PREST Nº 59587 – Curitiba/PR, Ac. 53394 de 18/09/2017, Rel. PEDRO LUÍS SANSON CORAT,
DJ de 02/10/2017; e PREST Nº 59045 – Curitiba/PR, Ac. 53321 de 28/08/2017, Rel. LUIZ TARO OYAMA, DJ de 22/09/2017.
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Como pode ser visto no extrato de prestação de contas final, as contas estão zeradas, ou seja, não houve, por parte da direção municipal do
partido, qualquer movimentação financeira específica para as eleições gerais 2018.
Ainda, a Resolução TSE nº 23.546/2017 que trata da prestação de contas anual dos partidos políticos, em seu artigo 6º, §1º afirma que:
"Art. 6º Os partidos políticos, em cada esfera de direção, devem abrir contas bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo
com a sua origem, destinando contas bancárias específicas para movimentação dos recursos provenientes:
I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;
II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;
III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º; e
IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das mulheres (Lei nº 9.096/1995, art. 44, § 7º).
V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.
§ 1º A exigência de abertura de conta específica para movimentar os recursos de que tratam o caput e os incisos somente se aplica aos
órgãos partidários que, direta ou indiretamente, recebam recursos do gênero."
Portanto, não obstante os órgãos partidários estarem obrigados a possuir conta bancária para recebimento de doações de campanha (art. 10,
§2º da Resolução TSE nº 23.553/2017), infere-se, do entendimento do TRE/PR e da análise sistemática/conjunta da legislação aplicável
(Resoluções TSE nº 23.553/2017 e 23.546/2017), que não há essa obrigatoriedade por diretórios de nível de direção diferente do qual ocorre a
eleição, desde que não haja recebimento de receitas ou realização de despesas eleitorais.
ISSO POSTO, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha do PDT de Reserva do Iguaçu/PR referentes às Eleições
Gerais de 2018, com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei n. 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Por se tratar de contas de partido político, intime-se o prestador de contas mediante publicação no Diário da Justiça
Eletrônico do Paraná.
Após o trânsito em julgado, registre-se a decisão no SICO e arquivem-se os presentes autos.
Pinhão, 04 de fevereiro de 2019.
Vinicius de Mattos Magalhães
Juiz Eleitoral

161ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

RELAÇÃO Nº 001/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 5-44.2018.6.16.0161
PARTIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
PRESIDENTE: MAURICIO LENSE
TESOUREIRO: SAINT CLAIR LEITE NETO
ADVOGADO: LUIZ ANTONIO MICHALISZYN FILHO (OAB/PR Nº 30.294)
MUNICÍPIO: GUARATUBA/PR
Intimação, na forma da lei, do partido político sobre o conteúdo do r. despacho proferido pela MM. Juíza Eleitoral nos autos acima
mencionados:
"1. Defiro o requerimento formulado pela unidade técnica à fl. 64/65, nos termos do art. 35, §3º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
2. Intime-se o órgão partidário municipal para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente esclarecimentos sobre as irregularidades apontadas
no exame de contas partidárias juntado à fl. 64/65, apresentando documentos ausentes e/ou complementares que achar necessário.
3. Após, para processamento conforme art. 36 e seguintes da já citada resolução de contas.
Intimações e diligências necessárias.
Guaratuba, 11 de dezembro de 2018.
GIOVANNA DE SÁ RECHIA
Juíza Eleitoral"

166ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

RELAÇÃO 08
EDITAL 06/2019
(Prazo: 20 dias)
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O Excelentíssimo Dr. GIOVANE RYMSZA, Juiz Eleitoral da 166ª Zona Eleitoral, Estado do Paraná, na forma da lei, e em conformidade como
artigo 52, IV, da Resolução TSE n. 23.553/2017, FAZ SABER
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que nos autos abaixo relacionados, não tendo o partidos
atendido à notificação enviada carta por AR com endereço cadastrado no SGIP, foi determinada a expedição do presente edital, destinado aos
órgãos partidários e seus respectivos responsáveis, oportunizando uma vez mais, o prazo de 20 (vinte) dias contados da publicação do
presente, para constituírem advogado e prestarem contas de campanha das Eleições 2018 à Justiça Eleitoral, sob pena das contas serem
julgadas não prestadas.
AUTOS N. 81-53.2018.6.16.0166
PARTIDO: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL – PMN – CATANDUVAS/PR
PRESIDENTE: MILTON JOSE SANTIN
TESOUREIRO: FRANCISCO ALVES DOS SANTOS
PUBLIQUE-SE
E para que ninguém alegue ignorância e lhe dê ampla divulgação, expediu-se o presente edital, que será publicado no Diário de Justiça
Eletrônico – DJE do TRE-PR.
Dado e passado neste Cartório da 166ª Zona Eleitoral de Catanduvas, Estado do Paraná. Aos cinco do mês de fevereiro do ano de 2019, eu,
JULIANA DE SOUZA MIOLLA, _____ Chefe de Cartório, digitei e subscrevi.
GIOVANE RYMSZA
Juiz Eleitoral

188ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

CARTAS N. 122-51.2018.6.16.0188
AÇÃO PENAL N. 10-89.2016.6.16.0176
Deprecante: 176ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR
Deprecado: 188ª Zona Eleitoral de Pinhais/PR
Réus: André Luiz Vargas Ilario; Loester Vargas Ilario; Marcelo Molina
Advogado(a): Alexandre Augusto Loper – OAB/PR n. 27.159
Intimação na forma da lei, do(s) advogado(s) do réu, do teor da decisão exarada pela Exma. Juíza Eleitoral nos autos em epígrafe:
"I. Tendo em vista o teor do despacho de fls. 15, CANCELE-SE a audiência designada para 21 de Fevereiro de 2019, às 14:00 hrs. II.
INTIMEM-SE os advogados constituídos via Diário de Justiça Eletrônico – DJE. III. OFICIE-SE o Complexo Médico Penal e DPF. IV. Após,
considerando o caráter itinerante das Cartas Precatórias, ENCAMINHE-SE a presente Carta ao Juízo Eleitoral de Londrina/PR. Pinhais, 05 de
fevereiro de 2019. FABIANE KRUETZMANN SCHAPINSKY Juíza Eleitoral"

196ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÕES
RELAÇÃO Nº 02/2019
AUTOS Nº 4-28.2014.6.16.0152
NATUREZA: AÇÃO PENAL
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: CARLOS BANDIERA DE MATTOS, AUGUSTO APARECIDO CICATTO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA, OAB/PR Nº 30.474
RÉU: JOSÉ MIGLIORI
ADVOGADO: JULIANE VEIGA DA FONSECA, OAB/PR 49.878
INTIMAÇÃO, na forma da lei, dos advogados das partes, do inteiro teor do r. despacho exarado pela Exmo. Dr. Leonardo Silva Machado, nos
autos acima discriminados:
I. Ciente da informação de fls. 1.777/1.789.
Esclareço que o ato a ser realizado neste Juízo de fato não obriga a presença do acusado, especialmente não lhe atraindo a decretação da
revelia pois devidamente demonstrado estar residindo em localidade diversa do foro competente.
Assevero, entretanto, ser direito do réu ao menos ser intimado sobre a realização do ato, notadamente para que ao menos tenha a
possibilidade de estar presente, se assim preferisse.
II. Deste modo, sem prejuízo da realização do ato designado nesta Comarca para oitiva das testemunhas e, certo da ciência do réu sobre o
evento, determino seja desde logo expedido Carta Precatória ao Juízo Eleitoral de Brusque-SC, com prazo de 60 dias, para seja procedido
procedido o interrogatório do Reú José Migliori.
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Diligências necessárias. Intimem-se.
Manoel Ribas, 04 de fevereiro de 2019.
Leonardo Silva Machado
Juiz Eleitoral
AUTOS Nº 4-28.2014.6.16.0152
NATUREZA: AÇÃO PENAL
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: CARLOS BANDIERA DE MATTOS, AUGUSTO APARECIDO CICATTO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA, OAB/PR Nº 30.474
RÉU: JOSÉ MIGLIORI
ADVOGADO: JULIANE VEIGA DA FONSECA, OAB/PR 49.878
ATO PROCESSUAL: Nos termos do art. 375, § 2º, do Provimento nº 02/2018 da Corregedoria Regional Eleitoral do Paraná – CRE/PR.,
INTIMO o Dr. Leandro Souza Rosa e a Dra. Juliane Veiga da Fonseca, advogados constituídos pelos réus, acerca da expedição nesta data, de
CARTA PRECATÓRIA à 005ª Zona Eleitoral de Brusque/SC, para que seja procedido o interrogatório do réu José Migliori.
Manoel Ribas, 05 de fevereiro de 2019.
Emerson Roberto de Freitas
Chefe de Cartório
AUTOS Nº 139-87.2017.6.16.0070
NATUREZA: REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE: SIGILOSO
REPRESENTADO: SIGILOSO
ADVOGADO: YURI ANDRE SCHIO, AOB/PR Nº 82.942
INTIMAÇÃO, na forma da lei das partes e advogados acerca da sentença de fls. 230/240 proferida pelo MMº. Juiz Eleitoral Dr. Leonardo Silva
Machado, nos autos acima discriminados:
DECISÃO
I. Trata-se de representação eleitoral por doação acima do limite legal, proposta pelo SIGILOSO em face de SIGILOSO.
Narra o parquet, em breve síntese, teria o representado realizado, por duas oportunidades – vide Recibos eleitorais 00015174969PR000001E
e 00015174969PR000002E, doação acima do limite legal em relação a sua capacidade financeira aferida no ano anterior ao pleito, na forma
disciplinada na RES 23.463/15, artigo 21 §§ 4º e 5º, vigente ao tempo do ato, cito, eleições municipais de 2016.
Devidamente notificado o representado, fls. 102/v, apresentou resposta às fls. 104/110. Bem ainda, juntou documentos, fls.111/120.
Alega, em suma, que as doações representadas pelo recibo 00015174969PR000001E, mormente tenha efetivamente ocorrido, se deram por
erro, ao passo que houvera o imediato (no mesmo dia 31.08.2016) estorno do valor ao doador, na forma do artigo 18 §3º da Res. 26.463/15.
Com relação ao recibo 00015174969PR000002E destaca dispor de capacidade financeira suficiente para ter realizado a doação representada
pelo referido documento, notadamente porque fora donatário de quantia em espécie no importe de R$ 43.000,00, referente a venda de um
imóvel no Município de Turvo Paraná, portanto, entende regular a doação eis que não superou 10% de sua renda anual bruta contabilizada no
ano anterior ao pleito.
Intimados para especificarem as provas pretendidas, o presentante SIGILOSO pugnou pela remessa de documentos auferidos ao tempo da
fase investigativa, os quais já constam aos autos nas fls. 136/167. Já o representado pugnou pela prova documental e oral, essa consistente
na oitiva do depoimento pessoal do representado e de testemunhas já arroladas, fls. 130/132.
Em decisão saneadora foram fixados os pontos controvertidos, deferida a produção de prova documental suplementar e da prova testemunhal.
Realizada a audiência de instrução em 29.01.2019, foram ouvidos 2 informantes e requerido prazo para apresentação de alegações finais por
memoriais.
O SIGILOSO apresentou alegações finais pugnando pelo reconhecimento do excesso de doação em relação ao recibo
00015174969PR000002E, eis que deixou o representado demonstrar a existência de ativos financeiros suficientes ao tempo da doação, fls.
209/216.
A defesa, por sua vez, postulou pela absolvição, notadamente porque demonstrado o equívoco e devolução dos valores pertinentes ao
primeiro recibo e, em relação à segunda doação, asseverou, que o representado possuía patrimônio compatível com o limite legal disponível
para doação eleitoral, ausência de má-fé e impossibilidade de alteração fática no pleito ante a pequeneza dos valores excedentes.
Subsidiariamente, postulou pela aplicação da penalidade na forma da res. 13.488/17, fls.218/228.
É o breve relatório. Decido.
II. Trata-se de ação de REPRESENTAÇÃO ELEITORAL ajuizada pelo SIGILOSO, com fundamento legal no § 1º do artigo 23 da Lei 9.504/97,
nos termos da exordial acusatória.
A ação de Representação por "doação de recursos acima do limite legal" é medida cabível quando há indícios materiais que revelem o
extrapolamento de doações acima do limite previsto na Lei de Regência (Lei n. 9.504/97).
No caso em trato, diante do cruzamento de informações feitas pela Receita Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, consta que o representado
SIGILOSO não declarou imposto de renda (IR) no ano -calendário de 2015, bem ainda teria efetuado duas doações eleitorais no pleito do ano
de 2016, ambas no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cada, conforme documento de fl. 26 e recibos eleitorais n.s
00015174969PR000001E e 00015174969PR000002E.
II.1. Preliminarmente, quanto ao recibo 00015174969PR000001E.
Alega o representado que a doação representada no recibo 00015174969PR000001E ocorrera por equivoco, ao passo que os valores teriam
sido incontinente devolvidos ao representado pelo partido no momento em que identificado a irregularidade procedimental (art. 18§3 Res
23.463/15), qual seja, doação mediante depósito em conta.
Para demonstrar o alegado juntou:
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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- Cheque n. 850002, emitido em 31.08.2016, pela conta do candidato beneficiário da doação, em favor do representado, no valor de R$
4.000,00 (fls. 112).
- Comprovante de creditamento do valor constante na cártula na conta 26065-4, ag. 3771, Banco Itaú, em 01.09.2016, tendo como favorecido o
representado (fls. 111).
- Extrato bancário da conta partidária constando o depósito do valor pelo doador (31.08.2016) e, posteriormente, a compensação do cheque de
devolução dos valores (01.08.2016), fls. 113.
Seguindo o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral, apresentada a declaração retificadora pelo doador à Receita Federal, esta deve ser
considerada para efeito de se aferir a regularidade da doação, mesmo após a formalização da representação, ficando apenas a discussão
sobre a existência ou não da má-fé (TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral n° 115793).
Curvo-me, pois, ao posicionamento do E. Tribunal Superior Eleitoral de forma a reconhecer a realização de declaração retificadora, mediante
devolução integral dos valores representados pelo recibo 00015174969PR000001E ao doador, fim de afastar a existência de má-fé, eis que
antes mesmo de qualquer impulso oficial desta representação, demonstrou-se a regularidade da devolução.
Bem é de ver que os documentos trazidos pelo representado demonstram que ato contínuo à doação representada pelo documento
00015174969PR000001E, ou seja, no mesmo dia, houve a devolução do exato numerário à conta corrente de titularidade do doador, trazendo,
assim, boa-fé na conduta retificadora.
Deste modo, acolho a tese da defesa a fim justificar o recibo 00015174969PR000001E e afastar a culminação legal pelo excesso.
II.2. No que se refere ao recibo de doação eleitoral 00015174969PR000002E, mesma sorte não assiste ao representado.
Nesse passo, alega o SIGILOSO que tal doação está em desacordo com o § 1º, do artigo 23 da Lei n.º 9.504/97, que estabelece como limite
de doção "10% dos rendimentos brutos auferidos por pessoa física, no ano anterior à eleição" .
Por sua vez, a defesa alega que o valor doado é fruto de operação de doação anterior de valores, no montante de R$ 43.000,00, oriundos da
venda de bem imóvel localizado na cidade de Turvo-Pr, dos quais teria o representado se beneficiado.
Entretanto, mormente hajam indícios de que tenha havido efetiva compra e venda do tal bem imóvel de propriedade da genitora do
representado, bem ainda, tenha havido doação de valores no montante de R$ 43.000,00 ao representado, denota-se que os documentos
acostados as fls. 115 e 116/118 são datados do ano de 2016, não se prestando a justificar o patrimônio bruto do representado no ano anterior
à doação.
Analisando o contrato de promessa de compra e venda, fls. 116/118, especificamente cláusula segunda, verifica-se que os pagamentos
somente entraram na esfera de disponibilidade da genitora do representado, isto é, a sra. Elena Maria Schio somente teve os valores
integrados ao seu patrimônio, no ano de 2016, o que afasta a possibilidade destes valores terem comportado o patrimônio do representado no
ano anterior ao pleito cuja doação se realizou.
Nada obstante, ouvida em audiência, a sra. Elena Maria disse que a venda do imóvel e a doação ao seu filho, ocorreram em 2016, próximo ao
mês de setembro – data do documento de fls. 115.
Ainda, questionada, nada soube informar em relação ao patrimônio do representado no ano de 2015. Disse, ademais, que não efetuou
nenhuma doação ao seu filho em 2015.
Da mesma forma, o beneficiário dos valores doados para fins de campanha eleitoral, sr. José, ouvido em Juízo, ao tempo que explicou que a
operação de doação teria sido feita e refeita para que fosse adequada às normas eleitorais, bem ainda, que ao tempo da doação fora
informado que o representado havia recebido um dinheiro e queria ajudar na campanha, nada soube dizer em relação aos ativos patrimoniais
do representado no ano anterior ao pleito – 2015.
Com efeito. Na forma do artigo 21 da Res TSE 26.463/2015, o representado somente estaria autorizado a doar para campanha eleitoral de
2016, 10% do seu patrimônio bruto aferido no ano-calendário de 2015.
Entretanto, tal como informado pelo documento de fls; 25, o representado, no ano calendário de 2015 exercício 2016 não apresentou
declaração de Imposto de Renda – PF. Isso quer dizer que na condição de isento de declaração de imposto de renda, o Representado estava
autorizado a doar 10% do valor limite para a declaração de isenção, conforme a Resolução TSE 23.463/2015, artigo 21, §7º:
§ 7º A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda deve ser
realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016.
Em simples consulta ao endereço eletrônico da Receita Federal verifica-se que o limite de isenção do imposto de renda para o ano-calendário
de 2015 exercício 2016, foi de R$ R$ 28.123,91 (vinte e oito mil cento e vinte e três reais e noventa e um centavos), o que autorizava o
Representado a fazer doação para campanha no valor total de R$ 2.812,40 (dois mil oitocentos e doze reais e quarenta centavos)
Portanto, confrontando o valor doado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com o limite de isenção da Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física (DIRPF) no ano-calendário de 2015, conclui-se que foi ultrapassado o limite do § 1º do artigo 23 da Lei das Eleições 9.504/97, no
importe de R$ 1.187,60 (mil cento e oitenta e sete reais e sessenta centavos). Deste modo, incide a aplicação da multa do § 3º do artigo 23 da
Lei 9.504/97, conforme jurisprudência do TRE-PR:
EMENTA - REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE. PESSOA FÍSICA. ART. 23, § 1º, INCISO I DA LEI DAS ELEIÇÕES. REGRA DE
EXCEÇÃO DO § 7º DO ART. 23 DA LEI DAS ELEIÇÕES. MATÉRIA DE DEFESA. INTELIGÊNCIA DO INCISO II DO ART. 333 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. DOADOR ISENTO DA OBRIGAÇÃO DE DECLARAR IMPOSTO DE RENDA. ADOÇÃO DO VALOR DE ISENÇÃO DA
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA COMO LIMITE DE DOAÇÃO PARA CAMPANHA ELEITORAL. PRECEDENTES DO TSE. REDUÇÃO DA MULTA
DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO COM REDUÇÃO DA MULTA EX OFFICIO. [...] 2.O mesmo limite que
isenta os contribuintes da obrigação de declarar imposto de renda em determinado exercício fiscal deve ser utilizado como limitador para as
doações eleitorais feitas pelos contribuintes isentos para campanhas eleitorais. Aplicação do limite ao caso e redução da multa.[...] (RECURSO
ELEITORAL n 6152, ACÓRDÃO n 52778 de 25/01/2017, Relator(a) IVO FACCENDA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 31/01/2017
)(grifei)
Ademais, não se falar em desconhecimento da Lei pelo Representado, vez que nos termos do artigo 3º da LINDB, não se pode descumprir a
lei sob a alegação de desconhecê-la, entendimento este, já pacificado, conforme julgado do TRE-PR que colaciono:
EMENTA - ELEIÇÕES 2014 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE DOAÇÃO PARA CAMPANHA ELEITORAL
FEITA POR PESSOA FÍSICA - DECADÊNCIA - ILICITUDE DA PROVA - QUEBRA DO SIGILO FISCAL - NÃO OCORRÊNCIA - LIMITE DO
VALOR DOADO COM BASE NA ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - NÃO APLICABILIDADE - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE - INAPLICÁVEL QUANDO O VALOR DA MULTA JÁ FOI FIXADO NO MÍNIMO LEGAL - DESCONHECIMENTO DA LEI
E BOA-FÉ NÃO SERVEM PARA AFASTAR A IRREGULARIDADE QUE DECORRE DA NORMA QUE É OBJETIVA - DECLARAÇÃO DE
INELEGIBILIDADE AFASTADA - ANOTAÇÃO NA ASE MANTIDA - [...](RECURSO ELEITORAL n 2880, ACÓRDÃO n 50430 de 04/12/2015,
Relator(a) JOSAFÁ ANTONIO LEMES, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 11/12/2015 )(grifei)
E não há que se falar em insignificância da infração praticada, eis que a doação representou mais de 10% do permitido pela Lei 9.504/97 e
Resolução 23.463/2015, e as sanções dos referidos Diplomas Legais se aplicam independentemente do resultado do pleito. É irrelevante saber
se o valor doado seria suficiente para desequilibrar as eleições em favor do candidato beneficiado. Assim, qualquer contribuição fora dos
limites legais merece punição.
Desta feita, evidenciada a prática da infração, pelo que o representado deve ser condenado ao pagamento de multa na forma do art. 21, § 3º
da Resolução TSE nº 23.463/2015.
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No que se refere à sanção, não há como ser acolhida na íntegra a pretensão do SIGILOSO, ou seja, de que a multa represente 5 a 10 vezes
da quantia doada em excesso, já que a reforma eleitoral de 2017 alterou a redação do § 3º do artigo 27 da Lei das Eleições estabelecendo que
a "doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da
quantia em excesso" . Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017
Assim, considerando a disposição legal acima dispondo sobre penalidades eleitorais, o princípio do favor rei e, o princípio da
proporcionalidade, reputo suficiente ao sancionamento da conduta que é objeto desta representação a aplicação de multa de 50% (cinquenta
por cento) da quantia doada em excesso pelo representado, ou seja, R$ 593,80.
III - DISPOSITIVO:
Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na representação para condenar o representado SIGILOSO ao
pagamento de multa de R$ 593,80 (quinhentos e noventa e três reais e oitenta centavos).
Determino também que o Cartório Eleitoral promova a anotação do código ASE 540 no cadastro eleitoral do representado.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se.
Manoel Ribas, 04 de fevereiro de 2019.
Leonardo Silva Machado
Juiz Eleitoral
AUTOS Nº .95-44.2018.6.16.0196
NATUREZA: AÇÃO PENAL
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉUS: ALEX DE OLIVEIRA e PEDRO LOURENÇO
ADVOGADO: ADRIANA MILDENBERGER, OAB/PR Nº 54.700
INTIMAÇÃO, na forma da lei, dos advogados das partes, do inteiro teor do r. decisão exarada pela Exmo. Dr. Leonardo Silva Machado, nos
autos acima discriminados:
Vistos, etc.
I. Ausentes quaisquer das hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal.
Com efeito. A defesa dos acusados pugnou pela absolvição sumária dos mesmos ante o reconhecimento da ausência de dolo específico na
conduta verdadeiramente praticada pelos acusados.
Aduz a defesa que o transporte realizado pelo acusados não teria qualquer finalidade eleitoreira mas, mera gentileza gratuita. Narra que todos
os ocupantes do veículo já haviam exercício o voto naquela oportunidade, sendo que um deles, inclusive, sequer era eleitor do Município de
Nova Tebas.
II. Da análise detida dos autos, verifico que tal pedido, neste momento, não merece prosperar. Pois bem. Aos acusados foi imputado o crime
de transporte irregular de eleitores, previsto no artigo 11, III, c/c artigo 5º da L. 6.091/74, e ao contrário do que aduz a defesa dos acusados,
não há que se falar em falta de dolo ou inexistência material das condutas narradas na denúncia, eis que tal conclusão demandaria extensa e
acurada análise das provas judiciais, o que não se exige neste momento processual.
Entenda-se. Para o recebimento da denúncia bastam tão somente a presença justa causa, indícios mínimos da ocorrência dos fatos descritos
na acusação e da autoria e, pressupostos de válida e regular constituição do processo, seguida de aptidão da peça acusatória, os quais, digase, restaram destacados na decisão de recebimento da denúncia.
Noutra banda, são causas de absolvição sumária: i - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; ii - a existência manifesta
de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; iii - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou iv extinta a punibilidade do agente.
Aferir, portanto, o elemento subjetivo nas condutas dos acusados para se concluir tenha havido mero transporte de cortesia aos eleitores com
o voto já exaurido, ou, sem domicilio eleitoral no Município da apreensão, demanda percuciente avaliação das provas produzidas em audiência
de instrução e julgamento.
Outrossim, não há se falar em falta de materialidade nas condutas eis que a denúncia traz, tal como já fora destacado na decisão de
recebimento, elementos mínimos, tais como, depoimentos dos transportados, documentos como títulos de eleitores, contrato de locação de
veículo, auto de prisão em flagrante, enfim, tudo a suprir o que se entende por justa causa para deflagração da ação penal.
Não se trata, portanto, hipótese de atipicidade flagrantemente evidenciada, nem tão menos, carência de elementos mínimos de materialidade,
a provocar o travamento da ação penal.
III. Outrossim, tampouco encontro circunstâncias aferíveis de ofício a culminarem na absolvição sumária dos acusados.
IV. Para a realização da audiência de instrução e julgamento, designo a data de 18 de março de 2019, às 14:00 horas, oportunidade em que
deverão ser intimadas as testemunhas arroladas na denúncia, nas defesas preliminares, bem como os réus.
Requisitem-se os policiais junto a autoridade superior.
Autorizo a expedição dos atos de comunicação necessários a intimação de testemunhas localizadas em Comarca distinta, com prazo de
cumprimento de 60 dias.
V. Conste no mandado de intimação que as partes deverão comparecer ao ato, munidas de documentos de identificação.
VI. Ciência ao Ministério Público.
VII. Diligências necessárias. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público.
Manoel Ribas, 04 de fevereiro de 2019.
Leonardo Silva Machado
Juiz Eleitoral
AUTOS Nº .95-44.2018.6.16.0196
NATUREZA: AÇÃO PENAL
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉUS: ALEX DE OLIVEIRA e PEDRO LOURENÇO
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ADVOGADO: ADRIANA MILDENBERGER, OAB/PR Nº 54.700
ATO PROCESSUAL: INTIMO a Dra. Adriana Mildenberger, advogada constituída pelos réus, acerca da audiência de instrução e julgamento
designada para o dia 18 de março de 2019, às 14h00min, a ser realizada na sala de audiências do Fórum de Justiça da Comarca de Manoel
Ribas, sito a Avenida Brasil, 1.101 – Centro – Manoel Ribas/PR.
Manoel Ribas, 05 de fevereiro de 2019.
Emerson Roberto de Freitas
Chefe de Cartório
AUTOS Nº .95-44.2018.6.16.0196
NATUREZA: AÇÃO PENAL
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉUS: ALEX DE OLIVEIRA e PEDRO LOURENÇO
ADVOGADO: ADRIANA MILDENBERGER, OAB/PR Nº 54.700
ATO PROCESSUAL: Nos termos do art. 375, § 2º, do Provimento nº 02/2018 da Corregedoria Regional Eleitoral do Paraná – CRE/PR.,
INTIMO a Dra. Adriana Mildenberger, OAB/PR Nº 54700, advogada constituída pelos réus, acerca da expedição nesta data, de CARTA
PRECATÓRIA à 141ª Zona Eleitoral de Iretama/PR, para a oitiva da testemunha Luciano Kulicz.
Manoel Ribas, 05 de fevereiro de 2019.
Emerson Roberto de Freitas
Chefe de Cartório

199ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

RELAÇÃO Nº 03/2019
EDITAL Nº 020/2019
A DOUTORA MÁRCIA HUBLER MOSKO, JUÍZA DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ESTADO DO PARANÁ, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que, nos autos de Prestação de Contas nº 2178.2018.6.16.0199, em trâmite neste Juízo, foi DETERMINADA a intimação de GILMARA ANTONIETA DOS ANJOS - tesoureira do partido
Democratas do município de Tijucas do Sul/PR, para tomar ciência sobre a r. sentença proferida, que julgou como NÃO PRESTADAS as
contas referentes ao exercício financeiro de 2017 da referida agremiação partidária, bem como para, querendo, manifestar-se dentro do prazo
legal.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, e ninguém possa, no futuro, alegar ignorância, foi determinada a expedição do
presente edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, bem como afixado, ao mesmo
tempo e pelo mesmo período, no átrio do Fórum Eleitoral de São José dos Pinhais/PR, com prazo de publicação de 20 (vinte) dias.
Dado e passado nesta cidade e comarca de São José dos Pinhais, em 04/02/2019, eu, ____________ Sandrea Regina de Oliveira Feller
Gusso, Chefe de Cartório da 199ª Zona Eleitoral, que digitei e subscrevi este edital.
SANDREA REGINA DE OLIVEIRA FELLER GUSSO
Chefe de Cartório da 199ª Zona Eleitoral
(autorizado pela Portaria nº 01/2018-199ªZE)
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