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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias

PORTARIA Nº 964/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23, inciso
XLI, do Regimento Interno deste Tribunal, e considerando o contido no Processo Administrativo Digital nº 11142/2018,
RESOLVE
I – REVOGAR a Portaria nº 895/2018, de 19/11/2018, publicada no DJE nº 231, de 22/11/2018, a partir de 19/12/2018;
II – DESIGNAR a servidora PATRICIA LOTTERMANN DE BARROS GEHLEN, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa,
e na sua falta, o servidor DIRCEU MARCON, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, ambos do Quadro de Pessoal
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deste Tribunal, para substituir a Chefia do Cartório da 73ª Zona Eleitoral de PATO BRANCO, durante as férias, impedimentos e afastamentos
da titular, a partir da mesma data.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 06 de dezembro de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
Atos do Corregedor
Decisões Monocráticas

Processo 0603912-73.2018.6.16.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
PROCESSO: CO 0603912-73.2018.6.16.0000
INTERESSADO: CLAUDINEI NAVES
ASSUNTO: Agrupamento em coincidência de inscrição com registro na BPSDP
Vistos etc.
Considerando o contido nos documentos juntados ao presente processo, proceda-se àregularização da inscrição eleitoral nº 115147050655 do
Juízo da 154ª Zona Eleitoral de Paiçandu, pertencente a CLAUDINEI NAVES, e inativação da BPS n.º 001242516000.
Diante da divergência na grafia do nome do eleitor e de sua genitora constante do cadastro eleitoral e daquele constante da BPS, determina-se
a retificação do nome do réu e de sua genitora constante da BPS fazendo constar Claudinei Naves, filho de Maria Tereza Naves.
Encaminhe-se cópia desta decisão e do respectivo relatório do sistema ELO ao Juízo de origem, para conhecimento e eventuais providências
que se fizerem necessárias, notadamente no que se refere ao disposto no artigo 282 do Provimento CRE/PR nº 02/2018.
Após, publique-se e arquive-se.
Des. GILBERTO FERREIRA
Corregedor Regional Eleitoral

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

DIRETORIA-GERAL
Atos do Diretor-Geral
Portarias

Averbação de tempo de contribuição
P O R T A R I A Nº 413/2018
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 sob n.º 13359/2018,
RESOLVE
I - R E V O G A R a Portaria nº 80/2008, de 21 de fevereiro de 2008, publicada no DJE nº 7563, pág. 496, de 29 de fevereiro de 2008.
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II - M A N D A R C O N T A R em favor do servidor RENATO APARECIDO TOMAZONI, ocupante do cargo de Analista Judiciário, do Quadro
de Pessoal deste Tribunal, o tempo de contribuição de 686 (seiscentos e oitenta e seis) dias, que, transformados, correspondem a 01 (um)
ano, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias, prestados à POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, no período de 12/12/2005 a 28/10/2007, podendo
ser contados para efeitos de aposentadoria, disponibilidade, efetivo exercício no serviço público e licença capacitação, com fundamento no
artigo 100 da Lei 8112/1990.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 07 de dezembro de 2018.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
Diretor-Geral

Averbação de tempo de contribuição
PORTARIA

Nº

417/2018

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 sob n.º 13293/2018,
RESOLVE
M A N D A R C O N T A R em favor da servidora MARLI TERESINHA JUK, ocupante do cargo de Analista Judiciário, do Quadro de Pessoal
deste Tribunal, o tempo de contribuição de 711 (setecentos e onze) dias que, transformados correspondem a 1 (um) ano, 11 (onze) meses e
16 (dezesseis) dias, destes, 286 (duzentos e oitenta e seis) dias, prestados ao COLÉGIO PRIMEIROS PASSOS LTDA, no período de
19/04/1993 a 29/01/1994; 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias, prestados à ESCOLA ATUAÇÃO LTDA, no período de 01/03/1995 a
28/04/1996, podendo ser contados para efeitos de aposentadoria e disponibilidade, com fundamento no artigo 103, V, da Lei 8.112/90; e 259
(duzentos e cinquenta e nove) dias, que, transformados, correspondem a 8 (oito) meses e 19 (dezenove) dias, prestados à SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PARANÁ, nos períodos de 23/07/1992 a 24/10/1992 e 01/03/1994 a 12/08/1994, podendo ser contados para
efeitos de aposentadoria e disponibilidade, com fundamento no artigo 103, I, da Lei 8.112/90 e ON nº 02/09 do Ministério da Previdência
Social.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 10 de dezembro de 2018.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
Diretor-Geral

Averbação de tempo de contribuição
PORTARIA

Nº 419/2018

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 sob n.º 13602/2018,
RESOLVE
M A N D A R C O N T A R em favor da servidora MARY NATSUE OGAWA, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, do Quadro de Pessoal
deste Tribunal, o tempo de contribuição de 4.582 (quatro mil, quinhentos e oitenta e dois) dias que, transformados, correspondem a 12 (doze)
anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias, prestados à PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, no período de 27/01/2003 a 13/08/2015,
podendo ser contados para efeitos de aposentadoria, disponibilidade e efetivo exercício no serviço público, com fundamento no artigo 103, I,
da Lei 8.112/90.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 10 de dezembro de 2018.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
Diretor-Geral
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Concessão de Diárias

Relação 40/2018
Relação 40
Processo Nº: 12038/2018
Curitiba, 28 de Novembro de 2018.
I- Autorizo a complementação do pagamento de diárias ao servidor Jorge Kovalski;
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI
DIRETORA-GERAL SUBSTITUTA
INFORMAÇÃO N° 1017/2018
Recálculo da informação n° 911/2018.
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Considerando alteração de roteiro, conforme doc PAD 251174/2018;
Demonstro abaixo a diferença de valores devida:
JORGE KOVALSKI - TÉCNICO JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DO INTERIOR - CURITIBA
FOI CALCULADO
Período: 26/11/2018 à 01/12/2018 (sendo 01/12/2018 sábado).
Valor unitário da diária: R$ 336,00
Valor total (5,5 D): R$ 1.848,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 5): R$ 206,85
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.641,15
DEVERIA SER CALCULADO
Período: 26/11/2018 à 01/12/2018 (sendo 01/12/2018 sábado).
Valor unitário da diária: R$ 420,00
Valor total (4,0 D): R$ 1.680,00
Valor unitário da diária: R$ 336,00
Valor total (1,5 D): R$ 504,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 5): R$ 206,85
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.977,15
DIFERENÇA: R$ 336,00
É a Informação.
LUIS ROBERTO MACHADO (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 28 de Novembro de 2018.
REINALDO A. S. DEMETERCO
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo Nº: 12224/2018
Curitiba, 6 de Novembro de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias à servidora KARIENE GOMES GORDO STECCA.
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
DIRETORIA-GERAL
INFORMAÇÃO N° 922/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de CURITIBA, para participar da Equipe de Apoio - Prestação de Contas 2018:
KARIENE GOMES GORDO STECCA - TÉCNICO JUDICIÁRIO
CARTÓRIO DA 192ª ZONA ELEITORAL - MARINGÁ
Período: 06/11/2018 à 20/11/2018 (sendo 10/11/2018, 17/11/2018 sábado, 11/11/2018, 18/11/2018 domingo, 15/11/2018 feriado).
Valor unitário da diária: R$ 420,00
Valor total (15,0 D): R$ 6.300,00
Indenização de passagem: R$ 550,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 10): R$ 413,70
Valor líquido das diárias do 1° período: R$ 6.436,30
Período: 21/11/2018 à 05/12/2018 (sendo 24/11/2018, 01/12/2018 sábado, 25/11/2018, 02/12/2018 domingo).
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Valor unitário da diária: R$ 420,00
Valor total (15,0 D): R$ 6.300,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 11): R$ 455,07
Valor líquido das diárias do 2° período: R$ 5.844,93
Período: 06/12/2018 à 20/12/2018 (sendo 08/12/2018, 15/12/2018 sábado, 09/12/2018, 16/12/2018 domingo).
Valor unitário da diária: R$ 420,00
Valor total (14,5 D): R$ 6.090,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 11): R$ 455,07
Valor líquido das diárias do 3° período: R$ 5.634,93
VALOR LÍQUIDO TOTAL: R$ 17.916,16
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
LUIS ROBERTO MACHADO (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 4 de Novembro de 2018.
REINALDO A. S. DEMETERCO
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo Nº: 12449/2018
Curitiba, 20 de Novembro de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias ao servidor HUMBERTO QUIRINO.
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
DIRETORIA-GERAL
INFORMAÇÃO N° 961/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de CURITIBA, devido a participação no Grupo de Apoio de prestação de Contas - 2018:
HUMBERTO QUIRINO - TÉCNICO JUDICIÁRIO - FC-01
CARTÓRIO DA 137ª ZONA ELEITORAL - MARINGÁ
Período: 06/11/2018 à 20/11/2018 (sendo 10/11/2018, 17/11/2018 sábado, 11/11/2018, 18/11/2018 domingo, 15/11/2018 feriado).
Valor unitário da diária: R$ 420,00
Valor total (15,0 D): R$ 6.300,00
Indenização de passagem: R$ 550,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 10): R$ 413,70
Valor líquido das diárias do 1° período: R$ 6.436,30
Período: 21/11/2018 à 05/12/2018 (sendo 24/11/2018, 01/12/2018 sábado, 25/11/2018, 02/12/2018 domingo).
Valor unitário da diária: R$ 420,00
Valor total (15,0 D): R$ 6.300,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 11): R$ 455,07
Valor líquido das diárias do 2° período: R$ 5.844,93
Período: 06/12/2018 à 16/12/2018 (sendo 08/12/2018, 15/12/2018 sábado, 09/12/2018, 16/12/2018 domingo).
Valor unitário da diária: R$ 420,00
Valor total (10,5 D): R$ 4.410,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 7): R$ 289,59
Valor líquido das diárias do 3° período: R$ 4.120,41
VALOR LÍQUIDO TOTAL: R$ 16.401,64
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 19 de Novembro de 2018.
REINALDO A. S. DEMETERCO
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo Nº: 12752/2018
Curitiba, 28 de Novembro de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias e passagens à servidora Patricia de Fatima Estradioto Precoma.
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI
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DIRETORA-GERAL SUBSTITUTA
INFORMAÇÃO N° 998/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de SÃO PAULO, devido a palestras do E-SOCIAL:
PATRÍCIA DE FÁTIMA ESTRADIOTO PRECOMA - ANALISTA JUDICIÁRIO - FC-04
NÚCLEO DO E-SOCIAL - CURITIBA
Período: 27/11/2018 à 27/11/2018
Valor unitário da diária: R$ 420,00
Valor total (0,5 D): R$ 210,00
Adicional de deslocamento (R$ 420,00 X 80%): R$ 336,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 1): R$ 41,37
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 168,63
Total com adicional de deslocamento: R$ 504,63
Passagens: R$ 1.742,34
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 25 de Novembro de 2018.
REINALDO A. S. DEMETERCO
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo Nº: 12784/2018
Curitiba, 27 de Novembro de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias e passagens ao servidor Luis Cleber Gomes.
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
DIRETORIA-GERAL
INFORMAÇÃO N° 996/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de SÃO PAULO, devido a palestras do E-SOCIAL:
LUIS CLEBER GOMES - TÉCNICO JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - CURITIBA
Período: 27/11/2018 à 27/11/2018
Valor unitário da diária: R$ 420,00
Valor total (0,5 D): R$ 210,00
Adicional de deslocamento (R$ 420,00 X 80%): R$ 336,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 1): R$ 41,37
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 168,63
Total com adicional de deslocamento: R$ 504,63
Passagens: R$ 1.742,34
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 25 de Novembro de 2018.
REINALDO A. S. DEMETERCO
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo Nº: 13081/2018
Curitiba, 28 de Novembro de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias e indenização de transporte à servidora Anay de Souza Fernandes Borochok.
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI
DIRETORA-GERAL SUBSTITUTA
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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INFORMAÇÃO N° 1012/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de CURITIBA, devido a participação no evento PREPARA 2020:
ANAY DE SOUZA FERNANDES BOROCHOK - TÉCNICO JUDICIÁRIO - FC-01
CARTÓRIO DA 148ª ZONA ELEITORAL - TOLEDO
Período: 07/11/2018 à 10/11/2018 (sendo 10/11/2018 sábado).
Valor unitário da diária: R$ 420,00
Valor total (3,5 D): R$ 1.470,00
Indenização de passagem: R$ 650,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 3): R$ 124,11
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.995,89
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 27 de Novembro de 2018.
REINALDO A. S. DEMETERCO
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo Nº: 13138/2018
Curitiba, 28 de Novembro de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias e passagens ao servidor Valcir Mombach.
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI
DIRETORA-GERAL SUBSTITUTA
INFORMAÇÃO N° 1016/2018
Considerando a Resolução 600/2011 TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de PARANAVAÍ, FOZ DO IGUAÇU, para visita de visita de fiscalização à obra da usina Fotovoltaica e participação no Simpósio
Eleições 2018:
VALCIR MOMBACH ANALISTA JUDICIÁRIO CJ3
SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE CURITIBA
Irá acompanhar LUIZ TARO OYAMA no período de 02/12/2018 à 05/12/2018.
Período: 29/11/2018 à 05/12/2018 (sendo 01/12/2018 sábado, 02/12/2018 domingo).
Valor unitário da diária: R$ 336,00
Valor total (3,0 D): R$ 1.008,00
Valor unitário da diária: R$ 560,00
Valor total (3,5 D): R$ 1.960,00
Adicional de deslocamento (R$ 336,00 X 80%): R$ 268,80 X 75% = R$ 67,20
Adicional de deslocamento (R$ 420,00 X 80%): R$ 336,00 X 75% = R$ 84,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 5): R$ 206,85
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 2.761,15
Total com adicional de deslocamento: R$ 2.912,35
Passagens: R$ 1.252,14
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 MPOG e na Resolução n°
600/2011 TRE/PR.
É a Informação.
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 27 de Novembro de 2018.
REINALDO A. S. DEMETERCO
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo Nº: 12126/2018
Curitiba, 28 de Novembro de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias e indenização de transporte à servidora Sandra Aparecida Boritza.
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
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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DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI
DIRETORA-GERAL SUBSTITUTA
INFORMAÇÃO N° 1013/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de PRUDENTÓPOLIS, para substituição da chefia da 30ª Zona Eleitoral:
SANDRA APARECIDA BORITZA - ANALISTA JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE PROCEDIMENTOS JUDICIÁRIOS – CURITIBA
Período: 10/12/2018 a 21/12/2018 (sendo 15/12/2018 sábado, 16/12/2018 domingo).
Valor unitário da diária: R$ 336,00
Valor total (11,5 D): R$ 3.864,00
Indenização de passagem: R$ 300,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 10): R$ 413,70
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 3.750,30
É a Informação.
LUIS ROBERTO MACHADO (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 27 de Novembro de 2018.
REINALDO A. S. DEMETERCO
Secretaria de Gestão de Pessoas
INFORMAÇÃO N° 1011/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de PRUDENTÓPOLIS, para substituição da chefia da 30ª Zona Eleitoral:
SANDRA APARECIDA BORITZA - ANALISTA JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE PROCEDIMENTOS JUDICIÁRIOS – CURITIBA
Período: 03/12/2018 a 08/12/2018 (sendo 08/12/2018 sábado).
Valor unitário da diária: R$ 336,00
Valor total (5,5 D): R$ 1.848,00
Indenização de passagem: R$ 300,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 5): R$ 206,85
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.941,15
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
LUIS ROBERTO MACHADO (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 27 de Novembro de 2018.
REINALDO A. S. DEMETERCO
Secretaria de Gestão de Pessoas
________________________________________________
Processo Nº: 12222/2018
Curitiba, 5 de Novembro de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias e passagens ao servidor Leandro Jose de Souza.
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
DIRETORIA-GERAL
INFORMAÇÃO N° 916/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de CURITIBA, para atuar na equipe de apoio - Prestação de Contas 2018:
LEANDRO JOSE DE SOUZA - TÉCNICO JUDICIÁRIO - FC-01
CARTÓRIO DA 80ª ZONA ELEITORAL - IBIPORÃ
Período: 06/11/2018 à 20/11/2018 (sendo 10/11/2018, 17/11/2018 sábado, 11/11/2018, 18/11/2018 domingo, 15/11/2018 feriado).
Valor unitário da diária: R$ 420,00
Valor total (15,0 D): R$ 6.300,00
Indenização de passagem: R$ 550,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 10): R$ 413,70
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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Valor líquido das diárias do 1° período: R$ 6.436,30
Período: 21/11/2018 à 05/12/2018 (sendo 24/11/2018, 01/12/2018 sábado, 25/11/2018, 02/12/2018 domingo).
Valor unitário da diária: R$ 420,00
Valor total (15,0 D): R$ 6.300,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 11): R$ 455,07
Valor líquido das diárias do 2° período: R$ 5.844,93
Período: 06/12/2018 à 20/12/2018 (sendo 08/12/2018, 15/12/2018 sábado, 09/12/2018, 16/12/2018 domingo).
Valor unitário da diária: R$ 420,00
Valor total (14,5 D): R$ 6.090,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 11): R$ 455,07
Valor líquido das diárias do 3° período: R$ 5.634,93
VALOR LÍQUIDO TOTAL: R$ 17.916,16
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 31 de Outubro de 2018.
REINALDO A. S. DEMETERCO
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo Nº: 12877/2018
Curitiba, 27 de Novembro de 2018.
À SEÇÃO DE DIÁRIAS E CONTROLE DE FREQUÊNCIA
Considerando despacho proferido pelo Presidente em documento nº 250701/2018, encaminha-se para demais providências.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
DIRETORIA-GERAL
INFORMAÇÃO N° 991/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) magistrado(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de RANCHO ALEGRE, para acompanhamento das Eleições Suplementares:
JEAN CARLO LEECK - MEMBRO TRE
GAB 3 - GABINETE DO JURISTA 2 - CURITIBA
Período: 08/12/2018 à 10/12/2018 (sendo 08/12/2018 sábado, 09/12/2018 domingo).
Valor unitário da diária: R$ 560,00
Valor total (2,5 D): R$ 1.400,00
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.400,00
Passagens: R$ 1.033,44
É a Informação.
LUIS ROBERTO MACHADO (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 23 de Novembro de 2018.
REINALDO A. S. DEMETERCO
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo Nº: 13019/2018
Curitiba, 30 de Novembro de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias ao servidor David Schnaid Neto.
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI
DIRETORA-GERAL SUBSTITUTA
INFORMAÇÃO N° 1010/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de FOZ DO IGUAÇU, para organizar e coordenar o Simpósio Eleições 2018:
DAVID SCHNAID NETO - ANALISTA JUDICIÁRIO - FC-06
SEÇÃO DE BIBLIOTECA - CURITIBA
Irá acompanhar LUIZ TARO OYAMA no período de 02/12/2018 à 04/12/2018.
Período: 01/12/2018 à 04/12/2018 (sendo 01/12/2018 sábado, 02/12/2018 domingo).
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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Valor unitário da diária: R$ 560,00
Valor total (2,5 D): R$ 1.400,00
Valor unitário da diária: R$ 420,00
Valor total (1,0 D): R$ 420,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 2): R$ 82,74
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.737,26
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 27 de Novembro de 2018.
REINALDO A. S. DEMETERCO
Secretaria de Gestão de Pessoas
INFORMAÇÃO N° 1023/2018
Recálculo da informação n° 1010/2018.
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Demonstro abaixo a diferença de valores devida:
DAVID SCHNAID NETO - ANALISTA JUDICIÁRIO - FC-06
SEÇÃO DE BIBLIOTECA - CURITIBA
Irá acompanhar LUIZ TARO OYAMA no período de 02/12/2018 à 04/12/2018.
Irá acompanhar LUIZ TARO OYAMA no período de 05/12/2018 à 05/12/2018.
FOI CALCULADO
Período: 01/12/2018 à 04/12/2018 (sendo 01/12/2018 sábado, 02/12/2018 domingo).
Valor unitário da diária: R$ 560,00
Valor total (2,5 D): R$ 1.400,00
Valor unitário da diária: R$ 420,00
Valor total (1,0 D): R$ 420,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 2): R$ 82,74
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.737,26
DEVERIA SER CALCULADO
Período: 01/12/2018 à 05/12/2018 (sendo 01/12/2018 sábado, 02/12/2018 domingo).
Valor unitário da diária: R$ 420,00
Valor total (1,0 D): R$ 420,00
Valor unitário da diária: R$ 560,00
Valor total (3,5 D): R$ 1.960,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 3): R$ 124,11
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 2.255,89
DIFERENÇA: R$ 518,63
É a Informação.
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 29 de Novembro de 2018.
REINALDO A. S. DEMETERCO
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo Nº: 13048/2018
Curitiba, 3 de Dezembro de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias ao servidor Roney Cesar de Oliveira.
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI
DIRETORA-GERAL SUBSTITUTA
INFORMAÇÃO N° 1026/2018
Considerando a Resolução 600/2011 TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de CONGONHINHAS, para acompanhamento de eleição suplementar:
RONEY CESAR DE OLIVEIRA ANALISTA JUDICIÁRIO FC06
SEÇÃO DE GESTÃO DE URNAS CURITIBA
Período: 07/12/2018 à 10/12/2018 (sendo 08/12/2018 sábado, 09/12/2018 domingo).
Valor unitário da diária: R$ 336,00
Valor total (3,5 D): R$ 1.176,00
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 2): R$ 82,74
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.093,26
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 MPOG e na Resolução n°
600/2011 TRE/PR.
É a Informação.
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 30 de Novembro de 2018.
REINALDO A. S. DEMETERCO
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo Nº: 13242/2018
Curitiba, 30 de Novembro de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias ao servidor Diogo Sguissardi Margarida;
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI
DIRETORA-GERAL SUBSTITUTA
INFORMAÇÃO N° 1025/2018
Considerando a Resolução 600/2011 TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016, Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de FOZ DO IGUAÇU, SÃO MIGUEL DO IGUAÇU, MATELÂNDIA, MEDIANEIRA, REALEZA, CAPANEMA, CAPITÃO LEÔNIDAS
MARQUES, CATANDUVAS E QUEDAS DO IGUAÇU, devido a evento do CNJ e visitas para preparação de biometria em ZES 2019:
DIOGO SGUISSARDI MARGARIDA TÉCNICO JUDICIÁRIO FC06
SEÇÃO DE PLANEJAMENTO E ESTATÍSTICA CURITIBA
Irá acompanhar LUIZ TARO OYAMA no período de 02/12/2018 à 04/12/2018.
Período: 02/12/2018 à 08/12/2018 (sendo 08/12/2018 sábado, 02/12/2018 domingo).
Valor unitário da diária: R$ 560,00
Valor total (3,0 D): R$ 1.680,00
Valor unitário da diária: R$ 336,00
Valor total (3,5 D): R$ 1.176,00
Adicional de deslocamento (R$ 420,00 X 80%): R$ 336,00 X 50% e limitado a R$ 700,00 na ida = R$ 140,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 5): R$ 206,85
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 2.649,15
Total com adicional de deslocamento: R$ 2.789,15
Passagens: R$ 966,14
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 MPOG e na Resolução n°
600/2011 TRE/PR.
É a Informação.
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 29 de Novembro de 2018.
REINALDO A. S. DEMETERCO
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo Nº: 1626/2018
Curitiba, 27 de Outubro de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias e indenização de transporte à servidora Helen Dias Friedrich.
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
DIRETORIA-GERAL
INFORMAÇÃO N° 900/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de CURITIBA, para participar dos trabalhos da equipe de apoio Prestação de Contas Eleições 2018 - junto à Seção de Contas
Eleitorais:
HELEN DIAS FRIEDRICH - TÉCNICO JUDICIÁRIO - FC-01
CARTÓRIO DA 147ª ZONA ELEITORAL - FOZ DO IGUAÇU
Período: 06/11/2018 à 20/11/2018 (sendo 10/11/2018, 17/11/2018 sábado, 11/11/2018, 18/11/2018 domingo, 15/11/2018 feriado).
Valor unitário da diária: R$ 420,00
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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Valor total (15,0 D): R$ 6.300,00
Indenização de passagem: R$ 650,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 10): R$ 413,70
Valor líquido das diárias do 1° período: R$ 6.536,30
Período: 21/11/2018 à 05/12/2018 (sendo 24/11/2018, 01/12/2018 sábado, 25/11/2018, 02/12/2018 domingo).
Valor unitário da diária: R$ 420,00
Valor total (15,0 D): R$ 6.300,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 11): R$ 455,07
Valor líquido das diárias do 2° período: R$ 5.844,93
Período: 06/12/2018 à 20/12/2018 (sendo 08/12/2018, 15/12/2018 sábado, 09/12/2018, 16/12/2018 domingo).
Valor unitário da diária: R$ 420,00
Valor total (14,5 D): R$ 6.090,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 11): R$ 455,07
Valor líquido das diárias do 3° período: R$ 5.634,93
VALOR LÍQUIDO TOTAL: R$ 18.016,16
É a Informação.
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 26 de Outubro de 2018.
REINALDO A. S. DEMETERCO
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo Nº: 10632/2018
Curitiba, 30 de Novembro de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias e passagens ao servidor Davi Marta da Silva;
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI
DIRETORA-GERAL SUBSTITUTA
INFORMAÇÃO N° 1027/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de SÃO PAULO, para participação no Curso Veeam Certified Engineer (VMCE) v.9.5 u3:
DAVI MARTA DA SILVA - TÉCNICO JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA - CURITIBA
Período: 11/12/2018 à 14/12/2018
Valor unitário da diária: R$ 420,00
Valor total (3,5 D): R$ 1.470,00
Adicional de deslocamento (R$ 420,00 X 80%): R$ 336,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 4): R$ 165,48
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.304,52
Total com adicional de deslocamento: R$ 1.640,52
Passagens: R$ 1.391,34
É a Informação.
LUIS ROBERTO MACHADO (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 30 de Novembro de 2018.
REINALDO A. S. DEMETERCO
Secretaria de Gestão de Pessoas
________________________________________________
Processo Nº: 13358/2018
Curitiba, 4 de Dezembro de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias ao servidor Thiago Ferreira Valin;
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI
DIRETORA-GERAL SUBSTITUTA
INFORMAÇÃO N° 1030/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de JAPIRA, para acompanhamento da eleição suplementar - 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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THIAGO FERREIRA VALINS - TÉCNICO JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS - CURITIBA
Período: 07/12/2018 à 10/12/2018 (sendo 08/12/2018 sábado, 09/12/2018 domingo).
Valor unitário da diária: R$ 336,00
Valor total (3,5 D): R$ 1.176,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 2): R$ 82,74
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.093,26
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 4 de Dezembro de 2018.
REINALDO A. S. DEMETERCO
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo Nº: 12216/2018
Curitiba, 6 de Novembro de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias à servidora ANDREA RUSSAR RACHEL.
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
DIRETORIA-GERAL
INFORMAÇÃO N° 925/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) magistrado(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de RIBEIRÃO CLARO, devido a realização de audiência para a qual foi nomeada pela Presidência do TRE-PR:
ANDREA RUSSAR RACHEL - JUIZ ELEITORAL
056ª ZE - CARLÓPOLIS
Período: 13/12/2018 à 13/12/2018
Valor unitário da diária: R$ 532,00
Valor total (0,5 D): R$ 266,00
Indenização de passagem: R$ 100,00
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 366,00
É a Informação.
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 5 de Novembro de 2018.
REINALDO A. S. DEMETERCO
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo Nº: 8792/2018
Curitiba, 9 de Novembro de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias à servidora Wilzangela Mary Américo Ribeiro.
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
DIRETORIA-GERAL
INFORMAÇÃO N° 936/2018
Considerando a Resolução 600/2011 TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de NOVA LONDRINA, devido a prorrogação da equipe de apoio do interior e substitui
ção de férias da chefe do Cartório:
WILZANGELA MARY AMÉRICO RIBEIRO TÉCNICO JUDICIÁRIO FC01
CARTÓRIO DA 72ª ZONA ELEITORAL PARANAVAÍ
Período: 01/11/2018 à 15/11/2018 (sendo 03/11/2018, 10/11/2018 sábado, 04/11/2018, 11/11/2018 domingo, 01/11/2018, 02/11/2018 feriado).
Valor unitário da diária: R$ 336,00
Valor total (14,5 D): R$ 4.872,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 8): R$ 330,96
Valor líquido das diárias do 1° período: R$ 4.541,04
Período: 16/11/2018 à 30/11/2018 (sendo 17/11/2018, 24/11/2018 sábado, 18/11/2018, 25/11/2018 domingo).
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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Valor unitário da diária: R$ 336,00
Valor total (15,0 D): R$ 5.040,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 11): R$ 455,07
Valor líquido das diárias do 2° período: R$ 4.584,93
Período: 01/12/2018 à 15/12/2018 (sendo 01/12/2018, 08/12/2018, 15/12/2018 sábado, 02/12/2018, 09/12/2018 domingo).
Valor unitário da diária: R$ 336,00
Valor total (15,0 D): R$ 5.040,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 10): R$ 413,70
Valor líquido das diárias do 3° período: R$ 4.626,30
Período: 16/12/2018 à 20/12/2018 (sendo 16/12/2018 domingo).
Valor unitário da diária: R$ 336,00
Valor total (4,5 D): R$ 1.512,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 4): R$ 165,48
Valor líquido das diárias do 4° período: R$ 1.346,52
VALOR LÍQUIDO TOTAL: R$ 15.098,79
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 MPOG e na Resolução n°
600/2011
TRE/PR.
É a Informação.
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 8 de Novembro de 2018.
REINALDO A. S. DEMETERCO
Secretaria de Gestão de Pessoas
________________________________________________
Processo Nº: 12789/2018
Curitiba, 23 de Novembro de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias à servidora Claudia Burkhart;
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI
DIRETORA-GERAL SUBSTITUTA
INFORMAÇÃO N° 978/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de FORMOSA DO OESTE, para acompanhamento, fiscalização, avaliação e medição de obras:
CLAUDIA BURKHART - TÉCNICO JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS - CURITIBA
Período: 28/11/2018 à 30/11/2018
Valor unitário da diária: R$ 336,00
Valor total (2,5 D): R$ 840,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 3): R$ 124,11
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 715,89
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 21 de Novembro de 2018.
REINALDO A. S. DEMETERCO
Secretaria de Gestão de Pessoas
INFORMAÇÃO N° 979/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de ASSIS CHATEAUBRIAND, para acompanhamento, fiscalização, avaliação e medição das obras:
CLAUDIA BURKHART - TÉCNICO JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS - CURITIBA
Período: 03/12/2018 à 07/12/2018
Valor unitário da diária: R$ 336,00
Valor total (4,5 D): R$ 1.512,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 5): R$ 206,85
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.305,15
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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É a Informação.
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 21 de Novembro de 2018.
REINALDO A. S. DEMETERCO
Secretaria de Gestão de Pessoas
INFORMAÇÃO N° 980/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de ASSIS CHATEAUBRIAND, para acompanhamento, fiscalização, avaliação e medição de obras:
CLAUDIA BURKHART - TÉCNICO JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS - CURITIBA
Período: 12/12/2018 à 22/12/2018 (sendo 15/12/2018, 22/12/2018 sábado, 16/12/2018 domingo).
Valor unitário da diária: R$ 336,00
Valor total (10,5 D): R$ 3.528,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 8): R$ 330,96
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 3.197,04
É a Informação.
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 21 de Novembro de 2018.
REINALDO A. S. DEMETERCO
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo Nº: 12858/2018
Curitiba, 4 de Dezembro de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias e passagens ao servidor Juarez de Oliveira;
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI
DIRETORA-GERAL SUBSTITUTA
INFORMAÇÃO N° 1029/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de SÃO PAULO, para participar de curso de administração de equipamento de storage:
JUAREZ DE OLIVEIRA - TÉCNICO JUDICIÁRIO - FC-01
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA - CURITIBA
Período: 09/12/2018 à 20/12/2018 (sendo 15/12/2018 sábado, 09/12/2018, 16/12/2018 domingo).
Valor unitário da diária: R$ 420,00
Valor total (11,5 D): R$ 4.830,00
Adicional de deslocamento (R$ 420,00 X 80%): R$ 336,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 9): R$ 372,33
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 4.457,67
Total com adicional de deslocamento: R$ 4.793,67
Passagens: R$ 1.085,14
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 3 de Dezembro de 2018.
REINALDO A. S. DEMETERCO
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo Nº: 13113/2018
Curitiba, 5 de Dezembro de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias e passagens ao servidor Luiz Mitsuru Bancho.
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
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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DIRETORIA-GERAL
INFORMAÇÃO N° 1036/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Considerando Portaria 153/2018 (COMISSÃO DE GESTÃO DA IMPLANTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA USINA FOTOVOLTAICA);
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de PARANAVAÍ, para acompanhamento e fiscalização da obra de construção da Usina Fotovoltaica:
LUIZ MITSURU BANCHO - TÉCNICO JUDICIÁRIO
NÚCLEO USINA - CURITIBA
Período: 10/12/2018 à 14/12/2018
Valor unitário da diária: R$ 336,00
Valor total (4,5 D): R$ 1.512,00
Adicional de deslocamento (R$ 336,00 X 80%): R$ 268,80
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 5): R$ 206,85
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.305,15
Total com adicional de deslocamento: R$ 1.573,95
Passagens: R$ 1.106,44
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
LUIS ROBERTO MACHADO (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 5 de Dezembro de 2018.
ROSELENE MELARA CAVASSIN
Secretaria de Gestão de Pessoas
Processo Nº: 13115/2018
Curitiba, 5 de Dezembro de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias ao servidor Edilson Queiroz da Silva;
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
DIRETOR-GERAL
INFORMAÇÃO N° 1037/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Considerando Portaria 153/2018 (COMISSÃO DE GESTÃO DA IMPLANTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA USINA FOTOVOLTAICA);
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de PARANAVAÍ, para acompanhamento e fiscalização da construção da Usina Fotovoltaica:
EDILSON QUEIROZ DA SILVA - TÉCNICO JUDICIÁRIO
NÚCLEO USINA - CURITIBA
Período: 10/12/2018 à 15/12/2018 (sendo 15/12/2018 sábado).
Valor unitário da diária: R$ 336,00
Valor total (5,5 D): R$ 1.848,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 5): R$ 206,85
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.641,15
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
LUIS ROBERTO MACHADO (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 5 de Dezembro de 2018.
ROSELENE MELARA CAVASSIN
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo Nº: 13168/2018
Curitiba, 5 de Dezembro de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias ao servidor Jorge Kovalski;
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
DIRETOR-GERAL
INFORMAÇÃO N° 1033/2018
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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Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de PARANAVAÍ, ALTO PARANÁ, NOVA ESPERANÇA E CIDADE GAÚCHA, para realização de Manutenção elétrica,
hidráulica e logica nos Fóruns:
JORGE KOVALSKI - TÉCNICO JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DO INTERIOR - CURITIBA
Período: 10/12/2018 à 15/12/2018 (sendo 15/12/2018 sábado).
Valor unitário da diária: R$ 336,00
Valor total (5,5 D): R$ 1.848,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 5): R$ 206,85
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.641,15
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 5 de Dezembro de 2018.
ROSELENE MELARA CAVASSIN
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo Nº: 13370/2018
Curitiba, 6 de Dezembro de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias e indenização de transporte ao servidor Fábio Henrique da Silva
Skonieczny;
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
DIRETOR-GERAL
INFORMAÇÃO N° 1032/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de PRIMEIRO DE MAIO, NOVA FÁTIMA, GRANDES RIOS, IVAIPORÃ, FAXINAL, PEABIRU, ENGENHEIRO BELTRÃO, NOVA
ESPERANÇA, PARAÍSO DO NORTE, ALTO PARANÁ, CRUZEIRO DO OESTE E GOIOERÊ, para levantamento de requisitos para Biometria
de 2019:
FABIO HENRIQUE DA SILVA SKONIECZNY - TÉCNICO JUDICIÁRIO - FC-01
SEÇÃO DE AMBIENTES DE COLABORAÇÃO - CURITIBA
Período: 09/12/2018 à 14/12/2018 (sendo 09/12/2018 domingo).
Valor unitário da diária: R$ 336,00
Valor total (5,5 D): R$ 1.848,00
Indenização de passagem: R$ 300,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 5): R$ 206,85
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.941,15
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 4 de Dezembro de 2018.
REINALDO A. S. DEMETERCO
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo Nº: 13412/2018
Curitiba, 5 de Dezembro de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias ao servidor Paulo Cezar Ribeiro.
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
DIRETORIA-GERAL
INFORMAÇÃO N° 1034/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
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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Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de RANCHO ALEGRE, para acompanhamento da eleição suplementar:
PAULO CEZAR RIBEIRO - TÉCNICO JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE GESTÃO DOS PROCESSOS DE TI - CURITIBA
Período: 07/12/2018 à 10/12/2018 (sendo 08/12/2018 sábado, 09/12/2018 domingo).
Valor unitário da diária: R$ 336,00
Valor total (3,5 D): R$ 1.176,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 2): R$ 82,74
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.093,26
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 5 de Dezembro de 2018.
ROSELENE MELARA CAVASSIN
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________

Processo Nº: 13458/2018
Curitiba, 7 de Dezembro de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias e indenização de transporte ao servidor André Luis Chaves da Silva.
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
DIRETORIA-GERAL
INFORMAÇÃO N° 1040/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de CURITIBA, para atuar na segurança e preparação do evento: Diplomação Eleições 2018:
ANDRE LUIS CHAVES DA SILVA - TÉCNICO JUDICIÁRIO
CARTÓRIO DA 88ª ZONA ELEITORAL - CIANORTE
Período: 16/12/2018 à 19/12/2018 (sendo 16/12/2018 domingo).
Valor unitário da diária: R$ 420,00
Valor total (3,5 D): R$ 1.470,00
Indenização de passagem: R$ 650,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 3): R$ 124,11
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.995,89
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 6 de Dezembro de 2018.
REINALDO ANTONIO DA SILVA DEMETERCO
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo Nº: 13290/2018
Curitiba, 7 de Dezembro de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias e indenização de transporte à servidora Priscilla Dyana do Lago Neves Bachio;
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
DIRETOR-GERAL
INFORMAÇÃO N° 1041/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Considerando Portaria 17/2018 (COMISSÃO PROCESSO ADMINISTATIVO DISCIPLINAR (Autos nº 34-92.2018.6.16.0000)), 17/2018
(COMISSÃO PROCESSO ADMINISTATIVO DISCIPLINAR (Autos nº 34-92.2018.6.16.0000));
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Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de PARANAGUÁ, CURITIBA, para trabalhos relativos à Comissão de Processo Administrativo Disciplinar instituído pela Portaria
17/2018 - CRE/PR:
PRISCILLA DYANA DO LAGO NEVES BACHIO - ANALISTA JUDICIÁRIO
CARTÓRIO DA 206ª ZONA ELEITORAL – SARANDI
Período: 04/12/2018 à 08/12/2018 (sendo 08/12/2018 sábado).
Valor unitário da diária: R$ 336,00
Valor total (1,0 D): R$ 336,00
Valor unitário da diária: R$ 420,00
Valor total (3,5 D): R$ 1.470,00
Indenização de passagens: R$ 650,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 4): R$ 165,48
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.640,52
Valor líquido das diárias com indenização de passagens: R$ 2.290,52
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
LUIS ROBERTO MACHADO (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 6 de Dezembro de 2018.
REINALDO ANTONIO DA SILVA DEMETERCO
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo Nº: 13303/2018
Curitiba, 10 de Dezembro de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias ao servidor FELIPE DE SOUZA.
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
DIRETORIA-GERAL
INFORMAÇÃO N° 1043/2018
Considerando a Resolução 600/2011 TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de PARANAGUÁ, CURITIBA, devido a trabalhos de Comissão de Processo Administrativo Disciplinar:
FELIPE DE SOUZA ANALISTA JUDICIÁRIO FC06
CARTÓRIO DA 101ª ZONA ELEITORAL CORONEL VIVIDA
Período: 04/12/2018 à 08/12/2018 (sendo 08/12/2018 sábado).
Valor unitário da diária: R$ 420,00
Valor total (2,5 D): R$ 1.050,00
Valor unitário da diária: R$ 336,00
Valor total (2,0 D): R$ 672,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 41,37 X 4): R$ 165,48
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.556,52
Adicional de deslocamento: R$ 550,00
Total com adicional de deslocamento: R$ 2.106,52
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 MPOG e na Resolução n°
600/2011 TRE/PR.
É a Informação.
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 7 de Dezembro de 2018.
REINALDO ANTONIO DA SILVA DEMETERCO
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo Nº: 13454/2018
Curitiba, 10 de Dezembro de 2018.
À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
DIRETORIA-GERAL
INFORMAÇÃO N° 1044/2018
Considerando a Resolução 600/2011 TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
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Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) magistrado(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de BRASÍLIA, devido ao evento de diplomação do Presidente e Vice Presidente da República:
LUIZ TARO OYAMA MEMBRO TRE
PRESIDÊNCIA CURITIBA
Período: 10/12/2018 à 11/12/2018
Valor unitário da diária: R$ 700,00
Valor total (1,5 D): R$ 1.050,00
Adicional de deslocamento (R$ 420,00 X 80%): R$ 336,00 X 75% = R$ 84,00
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.050,00
Total com adicional de deslocamento: R$ 1.134,00
Passagens: R$ 1.488,56
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 MPOG e na Resolução n°
600/2011 TRE/PR.
É a Informação.
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 7 de Dezembro de 2018.
REINALDO ANTONIO DA SILVA DEMETERCO
Secretaria de Gestão de Pessoas

Concessão de Suprimento de Fundos

Processo nº 3023/2018
Considerando a Instrução Normativa 02/2013 – TRE-PR
SUPRIMENTO DE FUNDOS concedido ao servidor CÉLIO FERREIRA LIMA (Técnico Judiciário), da SEÇÃO DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO SGPA.
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$ 5.000,00
Prestação de Serviços (pessoa jurídica) – 339039 – R$ 3.000,00
Prestação de Serviços (pessoa física) – 339036 – R$ 00,00
Obrigações Tributárias e Contributivas – 339047 – R$ 00,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO:
De 18 de abril de 2018 a 16 de julho de 2018.
PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
De 17 de julho de 2018 a 26 de julho de 2018.
18 de abril de 2018.
DANIELA BORGES DE CARVALHO
Diretora-Geral

SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria Processual - Seção de Processamento
Intimações

RELAÇÃO Nº 155
RECURSO CRIMINAL Nº 260-60.2016.6.16.0035
PROCEDÊNCIA: NOVA AMÉRICA DA COLINA - PR
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RECORRENTE(S) : ANA CLAÚDIA SIVIERO
RECORRENTE(S) : APARECIDA ALVES DE MORAIS SIVIERO
ADVOGADO: MAURÍCIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB: 30485/PR
RECORRIDO(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RELATOR: DR. ANTÔNIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO
REVISOR: DR. JEAN CARLO LEECK
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) da(s) parte(s), do inteiro teor do r. despacho exarado pelo Exmo. Des. Presidente, nos autos
acima discriminados:
"I - RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração (1) opostos por APARECIDA ALVES DE MORAIS SIVIERO e ANA CLAUDIA SIVIERO, em face da
decisão interlocutória (2) que negou seguimento ao Recurso Especial Eleitoral interposto nos autos de Recurso Criminal nº 26060.2016.6.16.0035.
Defendem que "ou foi omissa a decisão; ou incorreu em contradição e obscuridade" (3) no que tange à tese de "decadência do direito de
representação sobre o crime do art. 129, do CP" (4), uma vez que "somente perante o TRE/PR é que, em emendatio, procedeu-se a alteração
do tipo penal para delito que exige a representação da vítima e ela, ao que se sabe, não aconteceu" (5).
II - DECISÃO
No caso, as recorrentes opõem Embargos de Declaração em face de decisão de admissibilidade (6) em Recurso Especial Eleitoral manejado
ao Tribunal Superior Eleitoral.
Em que pese a previsão do art. 279 do Código Eleitoral, que estabelece que uma vez "Denegado o recurso especial, o recorrente poderá
interpor, dentro em 3 (três) dias, agravo de instrumento", os presentes embargos comportam conhecimento.
É de se consignar, contudo, que não se vislumbra omissão ou contradição a respaldar sua propositura.
Consoante se extrai do aresto recorrido, com a interposição do recurso eleitoral, vieram os autos a este Regional, e "A Procuradoria Regional
Eleitoral pugnou pela aplicação do instituto da emendatio libelli, prevista no art. 383 do Código de Processo Penal, com o fim de desclassificar
o crime de roubo majorado, para lesões corporais, previsto no art. 129 do Código Penal" (7).
A Corte deste Regional, por meio do Acórdão nº 53.748 (8), por maioria de votos, desclassificou o crime de roubo majorado (art. 157, Código
Penal) para o crime de lesão corporal leve (art. 129, caput, do Código Penal), em concurso material com o crime de corrupção eleitoral (art.
299, Código Eleitoral).
Alegam as recorrentes que para o crime previsto no dispositivo penal alhures transcrito mister se faz a representação do ofendido, razão pela
qual o reconhecimento da decadência seria imperiosa medida.
Colhe-se dos autos, todavia, que, em face do acórdão proferido, as recorrentes interpuseram reiterados Embargos de Declaração (9) e nada
apresentaram acerca de tal tese, não tendo assim provocado a Corte, consoante já reconhecido por ocasião da análise da admissibilidade,
verbis, "verifico nítida inovação de tese em sede recursal, razão pela qual reputo a análise incabível, diante da preclusão consumativa" (10).
Nessa esteira, sendo iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na linha de que ¿A matéria relativa à extinção da ação penal
pela decadência do direito de representação, por entender ultrapassado o prazo semestral para prática do referido ato, não foi objeto de exame
pelas instâncias ordinárias, razão pela qual não pode ser analisada por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância"
(STJ, HC nº 285003/SP, 5ª Turma, Rel. RIBEIRO DANTAS, DJE de 18/10/16), melhor sorte não socorre as recorrentes. Confira-se:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. CRIME PRATICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 12.015/2009. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA.
REPRESENTAÇÃO. DECADÊNCIA. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA REAL. ART. 9º DA LEI N. 8.082/1990. PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 217-A DO CÓDIGO
PENAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
(...)
2. A matéria relativa à extinção da ação penal pela decadência do direito de representação, por entender ultrapassado o prazo semestral para
prática do referido ato, não foi objeto de exame pelas instâncias ordinárias, razão pela qual não pode ser analisada por esta Corte Superior,
sob pena de indevida supressão de instância.
(...)
7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar a pena imposta ao paciente (11).
PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO. DIREITO DE
REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. DECADÊNCIA. NULIDADES. FALTA DE INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEMAS NÃO
EXAMINADOS PELO TRIBUNAL A QUO. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. HEDIONDEZ DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
(...)
2. Alegações de extinção de punibilidade por decadência do direito de representação da vítima e de nulidades processuais que não foram alvo
de enfrentamento pelo Tribunal a quo quando do julgamento do recurso de apelação e que, portanto, não podem ser objeto de exame por esta
Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
(...)
6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Juízo da execução se manifeste, com base em
elementos concretos, acerca do regime inicial de cumprimento da pena (12).
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ATENTADO VIOLENTO
AO PUDOR EM CONTINUIDADE DELITIVA. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. PADRASTO. REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE.
NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO
DELITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
(...)
3. Os pedidos de decadência do direito de representação e de desclassificação do delito não foram objeto de debate por parte do Tribunal
local, não podendo ser apreciada diretamente nesta Corte, sob pena de supressão de instância.
4. Habeas corpus não conhecido (13).
Nesses termos, é de se rejeitar os presentes Embargos de Declaração.
Intimem-se.
À Secretaria Judiciária para as providências.
Curitiba, 05 de dezembro de 2018.
DES. LUIZ TARO OYAMA PRESIDENTE
______________________________________________________________
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Coordenadoria de Sessões
Pautas de Julgamento

Relação nº 112/2018
Publicação de Pauta para julgamento a partir da próxima sessão, respeitado o prazo de 24 horas, contado da publicação, dos processos
abaixo relacionados:
SEGREDO DE JUSTIÇA
AÇÃO PENAL Nº 303-39.2015.6.16.0000
PROTOCOLO: 4.756/2015
RELATOR: DR. JEAN CARLO LEECK
REVISOR: DES. GILBERTO FERREIRA
AUTOR(ES): SIGILOSO
REU(S) : SIGILOSO
Advogado: Guilherme de Salles Gonçalves - OAB: 21989/PR
Advogado: Cassio Prudente Vieira Leite - OAB: 58425/PR
Advogada: Kamille Ziliotto Ferreira - OAB: 79545/PR
Advogado: Waldir Franco Félix Júnior - OAB: 91541/PR
REU(S) : SIGILOSO
Advogado: Edson Pinheiro Gomes - OAB: 30753/PR
REU(S) : SIGILOSO
Advogado: Edson Pinheiro Gomes - OAB: 30753/PR
REU(S) : SIGILOSO
Advogado: Edson Pinheiro Gomes - OAB: 30753/PR
REU(S) : SIGILOSO
Advogado: Guilherme de Salles Gonçalves - OAB: 21989/PR
Advogado: Cassio Prudente Vieira Leite - OAB: 58425/PR
Advogado: Edgard Rodrigues Rocha Junior - OAB: 81960/PR
Advogada: Kamille Ziliotto Ferreira - OAB: 79545/PR
REU(S) : SIGILOSO
Advogado: Edson Pinheiro Gomes - OAB: 30753/PR
REU(S) : SIGILOSO
Advogado: Edson Pinheiro Gomes - OAB: 30753/PR
REU(S) : SIGILOSO
Advogado: Edson Pinheiro Gomes - OAB: 30753/PR
REU(S) : SIGILOSO
Advogado: Edson Pinheiro Gomes - OAB: 30753/PR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGREDO DE JUSTIÇA
RECURSO CRIMINAL Nº 570-94.2016.6.16.0155
PROTOCOLO: 342.200/2016
RELATOR: DR. PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO
REVISOR: DR. ANTÔNIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO
RECORRENTE(S) : SIGILOSO
RECORRIDO(S) : SIGILOSO
Advogado
: Marcos Antonio Gonçalves - OAB: 53690/PR
RECORRIDO(S) : SIGILOSO
Advogado
: Marcos Antonio Gonçalves - OAB: 53690/PR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGREDO DE JUSTIÇA
RECURSO ELEITORAL Nº 99-39.2017.6.16.0092
PROTOCOLO: 63.991/2017
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
REVISOR: DR. PEDRO LUÍS SANSON CORAT
RECORRENTE(S) : SIGILOSO
Advogado
: Guilherme de Salles Gonçalves - OAB: 21989/PR
Advogada
: Andressa Emmanuelly Noronha - OAB: 79248/PR
Advogada
: Emma Roberta Palu Bueno - OAB: 70382/PR
Advogada
: Kamille Ziliotto Ferreira - OAB: 79545/PR
Advogado
: Wanderson Moreira Eliziário - OAB: 32091/PR
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: Camila Bessani Borges - OAB: 79767/PR
: SIGILOSO
: Guilherme de Salles Gonçalves - OAB: 21989/PR
: Andressa Emmanuelly Noronha - OAB: 79248/PR
: Emma Roberta Palu Bueno - OAB: 70382/PR
: Kamille Ziliotto Ferreira - OAB: 79545/PR
: Wanderson Moreira Eliziário - OAB: 32091/PR
: Camila Bessani Borges - OAB: 79767/PR
: SIGILOSO
: Albert Iomar de Vasconcelos - OAB: 74160/PR
: SIGILOSO
: Albert Iomar de Vasconcelos - OAB: 74160/PR

Coordenadoria Processual - Seção de Autuação e Distribuição
Resenha de Distribuição

Relação nº 147/2018
Resenha de Distribuição, realizada no período de 11 de dezembro de 2018 a 11 de dezembro de 2018, quando foram distribuídos pelo Sistema
de Processamento de Dados os seguintes feitos:
Recurso Eleitoral nº 107-21.2018.6.16.0079
(1)
Origem: JAPIRA-PR (79ª ZONA ELEITORAL - IBAITI)
Relator: GILBERTO FERREIRA
Tipo:
Distribuição automática
RECORRENTE(S) : COLIGAÇÃO UNIDOS POR JAPIRA, (PSDB/PHS)
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB - OAB: 71869/PR
RECORRENTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(S) : ANGELO MARCOS VIGILATO
RECORRIDO(S) : PAULO JOSÉ MORFINATI
ADVOGADO: RENÊ LEAL BUENO - OAB: 56180/PR
ADVOGADO: HELENA PATRÍCIA GASSNER - OAB: 91807/PR
Recurso Eleitoral nº 235-49.2016.6.16.0099
(2)
Origem: CONGONHINHAS-PR
Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Tipo:
Distribuição de Ordem
RECORRENTE(S) : JOSÉ OLEGÁRIO RIBEIRO LOPES
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB: 36846/PR
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB: 74746/PR
RECORRIDO(S) : PAULO NASCIMENTO DE SOUZA JÚNIOR
ADVOGADO: FÁBIO ANTONIO MAXIMIANO DE SOUZA - OAB: 31351/PR
RECORRIDO(S) : JOSÉ ROSA JÚNIOR
ADVOGADO: TIAGO DE FREITAS SIQUEIRA - OAB: 80852/PR
Quadro de distribuição
Relator

Total

GILBERTO FERREIRA
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

1
1

Lista de Processos por Advogado
Advogado
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB: 74746/PR
FÁBIO ANTONIO MAXIMIANO DE SOUZA - OAB: 31351/PR
HELENA PATRÍCIA GASSNER - OAB: 91807/PR
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB: 36846/PR
MARCELO MARTINEZ DIB - OAB: 71869/PR
RENÊ LEAL BUENO - OAB: 56180/PR
TIAGO DE FREITAS SIQUEIRA - OAB: 80852/PR

(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)

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

Ano X - Número 247

Curitiba, sexta-feira, 14 de dezembro de 2018

Página 25

Documentos Eletrônicos Publicados Pelo PJE
Intimações

Processo 0602196-11.2018.6.16.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
REPRESENTAÇÃO Nº 0602196-11.2018.6.16.0000
JUIZ AUXILIAR: RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO
REPRESENTANTE: ALIEL MACHADO BARK Advogados do(a) REPRESENTANTE: RAFAELE BALBINOTTE WINCARDT - PR90531, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101,
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684 REPRESENTADO: ASS BRAS DE FOMEN AS INICIATIVAS E MOVIMENTOS
SUPRAPARTIDARIOS DE CUNHO CIVICO E DE POLITIZACAO E CONSCIENTIZACAO DO CIDADAO BRASILEIRO - ABRACA Advogado
do(a) REPRESENTADO:
PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO
Intimação, na forma, da lei, do(s) advogado(s) da parte(s), do inteiro teor da/o r. decisão/despacho exarado pelo d. Juiz Auxiliar RICARDO
AUGUSTO REIS DE MACEDO, nos autos acima referidos, com o seguinte teor:
" (...)
Com o retorno da diligência aos autos, intime-se o Representante para que, no prazo de 02 (dois) dias, manifeste-se sobre o seu teor.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos.
Autorizo a Sra. Secretária Judiciária a assinar todos os expedientes necessários ao cumprimento deste despacho.
Curitiba, 23 de novembro de 2018
RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO Juiz Auxiliar"

Processo 0603565-40.2018.6.16.0000

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) - Processo nº 0603565-40.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
RELATOR: GILBERTO FERREIRA
INVESTIGANTE: COLIGAÇÃO "PARANÁ INOVADOR", CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR, DARCI PIANA
Advogados do(a) INVESTIGANTE: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - PR84117, NAYSHI MARTINS - PR82352, EDUARDO WECKL
PASETTI - PR80880, EDUARDO VIEIRA DE SOUZA BARBOSA - PR48709, ORIDES NEGRELLO NETO - PR85791, PAULO MANUEL DE
SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR041756 Advogados do(a) INVESTIGANTE: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - PR84117, NAYSHI
MARTINS - PR82352, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880, EDUARDO VIEIRA DE SOUZA BARBOSA - PR48709, ORIDES NEGRELLO
NETO - PR85791, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425, JAYNE
PAVLAK DE CAMARGO - PR83449, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR041756 Advogados do(a) INVESTIGANTE: RAMON MIGUEL
PEREIRA SOBREIRO - PR84117, NAYSHI MARTINS - PR82352, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880, EDUARDO VIEIRA DE SOUZA
BARBOSA - PR48709, ORIDES NEGRELLO NETO - PR85791, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR041756
INVESTIGADO: NIVALDO FAGUNDES RIBAS, MARCOS FAGUNDES RIBAS, MARIA APARECIDA BORGHETTI, SERGIO LUIZ MALUCELLI
Advogados do(a) INVESTIGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833, RODRIGO TAGLIARI HELBLING - PR30310, CELSO ARAUJO
GUIMARAES - PR24916, OLIVAR CONEGLIAN - PR20891 Advogados do(a) INVESTIGADO: RODRIGO TAGLIARI HELBLING - PR30310,
OLIVAR CONEGLIAN - PR20891, CELSO ARAUJO GUIMARAES - PR24916, ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833 Advogados do(a)
INVESTIGADO: VITOR AUGUSTO WAGNER KIST - PR75805, VANIA DE AGUIAR - PR36400, PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - PR90004,
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR86785, JULIANA COELHO MARTINS - PR58491, FLAVIO PANSIERI - PR31150, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074, ANTONIO CLAUDIO KOZIKOSKI JUNIOR - PR36820
Advogados do(a) INVESTIGADO: VITOR AUGUSTO WAGNER KIST - PR75805, VANIA DE AGUIAR - PR36400, PEDRO FIGUEIREDO
ABDALA - PR90004, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR86785, JULIANA COELHO MARTINS - PR58491, FLAVIO PANSIERI PR31150, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074, ANTONIO CLAUDIO KOZIKOSKI
JUNIOR - PR36820
DESPACHO
Produzidas as provas requeridas, declaro encerrada a instrução.
Intimem-se as partes e o Ministério Público Eleitoral para que, no prazo comum de 2 (dois) dias, apresentem alegações finais, nos termos do
artigo 22, X, da Lei Complementar nº 64/90.
Curitiba, 10 de dezembro de 2018.
DES. GILBERTO FERREIRA Relator
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Processo 0603589-68.2018.6.16.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO N.º 54.416
REPRESENTAÇÃO (11541) - 0603589-68.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
RELATOR(A): GRACIANE APARECIDA DO VALLE LEMOS REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO "PARANÁ INOVADOR", CARLOS ROBERTO
MASSA JUNIOR Advogados do(a) REPRESENTANTE: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - PR84117, PAULO MANUEL DE SOUSA
BAPTISTA VALERIO - PR31447, ORIDES NEGRELLO NETO - PR85791, NAYSHI MARTINS - PR82352, EDUARDO WECKL PASETTI PR80880, EDUARDO VIEIRA DE SOUZA BARBOSA - PR48709, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425, JAYNE PAVLAK DE
CAMARGO - PR83449, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR041756 Advogados do(a) REPRESENTANTE: RAMON MIGUEL PEREIRA
SOBREIRO - PR84117, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, ORIDES NEGRELLO NETO - PR85791, NAYSHI
MARTINS - PR82352, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880, EDUARDO VIEIRA DE SOUZA BARBOSA - PR48709, CASSIO PRUDENTE
VIEIRA LEITE - PR58425, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR041756 REPRESENTADO: MARIA
APARECIDA BORGHETTI, SERGIO LUIZ MALUCELLI, COLIGAÇÃO PARANÁ DECIDE Advogados do(a) REPRESENTADO: VITOR
AUGUSTO WAGNER KIST - PR75805, VANIA DE AGUIAR - PR36400, PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - PR90004, OTAVIO AUGUSTO
BAPTISTA DA LUZ - PR86785, JULIANA COELHO MARTINS - PR58491, FLAVIO PANSIERI - PR31150, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074, ANTONIO CLAUDIO KOZIKOSKI JUNIOR - PR36820 Advogados do(a)
REPRESENTADO: VITOR AUGUSTO WAGNER KIST - PR75805, VANIA DE AGUIAR - PR36400, PEDRO FIGUEIREDO ABDALA PR90004, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR86785, JULIANA COELHO MARTINS - PR58491, FLAVIO PANSIERI - PR31150,
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074, ANTONIO CLAUDIO KOZIKOSKI JUNIOR PR36820 Advogados do(a) REPRESENTADO: VITOR AUGUSTO WAGNER KIST - PR75805, VANIA DE AGUIAR - PR36400, PEDRO
FIGUEIREDO ABDALA - PR90004, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR86785, JULIANA COELHO MARTINS - PR58491, FLAVIO
PANSIERI - PR31150, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074, ANTONIO CLAUDIO
KOZIKOSKI JUNIOR - PR36820
EMENTA - ELEIÇÕES 2018. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET. IMPULSIONAMENTO.
RECORTE DE DEBATE. CRÍTICA A CANDIDATO. AFRONTA AO ARTIGO 57-C, §3º, DA LEI Nº 9.504/97. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na dicção do artigo 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97, o impulsionamento só pode ser utilizado para divulgação de propaganda eleitoral favorável
ao próprio candidato, sob pena de multa na forma prevista no §5º do mesmo dispositivo legal.
2. Impulsionamento que divulga recorte de debate eleitoral em que discute o uso de veículo específico no exercício da atuação de Secretário
de Governo, ocupada anteriormente por candidato adversário, antes de divulgar a destinação dada aos bens utilizados por este último, desviase da estreita finalidade dessa modalidade de propaganda, configurando-se a infração que impõe a incidência da multa prevista na lei eleitoral.
3. Recurso Desprovido.
I - RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação "Paraná Decide" e por Maria Aparecida Borghetti em face de sentença que condenou a
última ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por violação ao artigo 57-C, da Lei nº 9.504/97, consistente em
divulgação de impulsionamento com conteúdo negativo em face de Carlos Roberto Massa Júnior que junto com a Coligação "Paraná Inovador"
integra a parte ora recorrida. Nas razões de recurso, alegou-se que o conteúdo impulsionado épositivo àcandidata, sem conter teor negativo
em relação a outros candidatos; e, que a postagem contém uma clara manifestação favorável àcandidata recorrente. Em contrarrazões,
aduziu-se que a candidata postou um vídeo contendo um trecho da resposta que apresentou ao candidato Ratinho Júnior durante um dos
debates na TV, em que criticava o último no exercício de suas funções, revelando-se daí o desvio da finalidade do impulsionamento, que pela
lei só pode ser usado para promoção pessoal do candidato, na forma prevista no §3º do artigo 57-C da Lei nº 9.504/97, impondo-se o
desprovimento do recurso eleitoral. Éo relatório.
II - VOTO
1. DA ADMISSIBILIDADE
Conheço do recurso porque étempestivo e preenche os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.
2. DA PROPAGANDA ELEITORAL POR IMPULSIONAMENTO
O impulsionamento éuma forma de propaganda eleitoral realizada pela internet e que se encontra regulamentada pelo artigo 57-C, da Lei nº
9.504/97, que assim dispõe:
Art. 57-C. Évedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde
que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes.
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
§1o Évedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet, em sítios: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, àmulta no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em
valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017)
§3oO impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e
foro no País, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no País e apenas com o fim de
promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
Conforme entendi no momento em que concedi a liminar, a interpretação sistemática da parte final do §3º deve coadunar-se aos demais
dispositivos do mesmo diploma, no sentido da manutenção de uma disputa eleitoral construtiva. Por oportuno, reproduzo trecho (ID 314454):
Extrair o sentido exato da lei, nesse caso, não étarefa simples. São muitas as possibilidades de entendimento relativo àmatéria: pode-se
promover positivamente um candidato tecendo-lhe elogios sobre suas qualidades pessoais, bem como promovê-lo, de forma inversa, atacando
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 247

Curitiba, sexta-feira, 14 de dezembro de 2018

Página 27

outros candidatos de forma negativa. De outro vértice, pode-se beneficiar um candidato divulgando suas promessas de campanha ou suas
realizações como gestor, da mesma forma que seria beneficiado por meio da veiculação de fake news relativas aos demais candidatos.
Em razão disso, opto por deduzir da própria Lei das Eleições o meu entendimento sobre o tema, colhendo os seguintes dispositivos existentes
na Lei nº 9.504/97, in verbis:
“Art. 53. Não serão admitidos cortes instantâneos ou qualquer tipo de censura prévia nos programas eleitorais gratuitos.
§1º Évedada a veiculação de propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidatos, sujeitando-se o partido ou coligação infratores
àperda do direito àveiculação de propaganda no horário eleitoral gratuito do dia seguinte.
§2º Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, a requerimento de partido, coligação ou candidato, a Justiça Eleitoral impedirá a
reapresentação de propaganda ofensiva àhonra de candidato, àmoral e aos bons costumes.
[...]
Art. 57-D. Élivre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de
computadores - internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do §3º do art. 58 e do 58-A, e por outros
meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
[...]
§3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a
retirada de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais. (Incluído pela Lei nº
12.891, de 2013)
[...]
Art. 57-H. Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, será punido, com multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta
mil reais), quem realizar propaganda eleitoral na internet, atribuindo indevidamente sua autoria a terceiro, inclusive a candidato, partido ou
coligação. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§1º Constitui crime a contratação direta ou indireta de grupo de pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na
internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação, punível com detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e
multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
[...]
Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, éassegurado o direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda
que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer
veículo de comunicação social.”
Fica bem evidente no conteúdo dos dispositivos supracitados, relacionados àpropaganda eleitoral e ao direito de resposta, o seguinte aspecto:
nas campanhas deve predominar o caráter propositivo e positivo no conteúdo da propaganda eleitoral.
Por mais que se saiba e tenha se sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Eleitorais que a crítica épermitida, ainda que ácida e
contundente, sendo isso bem resumido na famosa frase, a qual frequentemente ecoa nesta Corte, “Eleição não épiquenique de freiras”, como
na lei está posto que não se permite ridicularizar, denegrir, ofender àhonra, caluniar, difamar, injuriar, propagar informações sabidamente
inverídicas, ofender a moral e os bons costumes, entende a única interpretação possível sobre o trecho “apenas com o fim de promover ou
beneficiar candidatos ou suas agremiações” éa de que o impulsionamento somente pode ter caráter positivo para o candidato que impulsiona e
nunca negativo contra outros candidatos.
Logo, em sede de cognição sumária, tenho que esse tipo de impulsionamento deve ser vedado pela Justiça Eleitoral.
Nessa seara, entendo que o legislador buscou fomentar a propaganda positiva, ou seja, aquela que estimula o debate de ideias, propostas e
programas.
Portanto, a exegese que se extrai da leitura dos dispositivos mencionados éa vedação àpropaganda paga na internet, com exceção do
impulsionamento de propaganda positiva.
No diploma legal que rege o direito eleitoral há regras claras sobre os limites que devem ser obedecidos, estabelecendo, ao mesmo tempo,
permissões genéricas para a utilização da internet e das redes sociais, bem como vedações, muitas delas amparadas no próprio texto
constitucional de 1988. O princípio mais caro que rege as manifestações políticas durante o período eleitoral é, sem dúvida, o da liberdade de
expressão, sendo, contudo, permitido àJustiça Eleitoral remover conteúdos de redes sociais, desde que ilícitos.
Énecessário observar que com a técnica do impulsionamento não se alcança apenas os próprios seguidores, sendo possível direcionar a
publicação para os perfis desejados, o que facilita o uso da ferramenta para o ataque a outros candidatos, aumentando a potencialidade do
dano, ficando evidente que o impulsionamento só deve ser utilizado para a promoção do candidato e seus aliados políticos, não servindo como
meio de divulgação de ataques a outros candidatos ou de conteúdo negativo, principalmente, pela sua possibilidade de viralização e escolha
de público-alvo.
3. DO IMPULSIONAMENTO IMPUGNADO E DA MULTA APLICADA
Os representados e ora recorrentes impulsionaram propaganda eleitoral publicada em páginas na rede social Facebook. A publicação se refere
a trecho do discurso da candidata Cida Borghetti, por ocasião do debate entre os candidatos ao cargo de governador (02/10/2018), na rede
televisiva RPC.
O teor das publicações éo seguinte:
CIDA 11 –CORTE DE PRIVILÉGIOS:
“E ao longo de quase 20 anos de mandato como deputado estadual, federal, secretário nos dois mandatos do governador Beto Richa, quero
saber quais foram os privilégios e mordomias que o Sr. cortou? Eu lembro inclusive que o Sr. pediu um carro, um jipe Pajero importado,
enquanto os outros secretários usavam o Fluence, o senhor pediu para que o governo comprasse um para o seu uso exclusivo. Este carro,
inclusive, eu já coloquei àdisposição da divisão de combate àcorrupção e tirei todos os carros, os privilégios e mordomias dos secretários. Hoje
os carros oficiais atendem a frota Maria da Penha e a divisão de combate àcorrupção” (ID 312814).
Nota-se que a propaganda impugnada tem viés negativo, ao criticar o candidato adversário que, ao longo de 20 (vinte) anos de carreira, não
tomou medida semelhante e ainda exigiu carro de maior porte.
Logo, não há como admitir a veiculação de propaganda com viés negativo, ainda que transmita uma mensagem que cause efeito positivo para
o discursante.
Écerto, também, que não há citação direta de Ratinho Junior no trecho impugnado.
No entanto, ele éplenamente identificável pelo eleitor pela descrição utilizada no discurso da representada (“ quase 20 anos de mandato como
deputado estadual, federal, secretário nos dois mandatos do governador Beto Richa”), notadamente em razão do número reduzido de
candidatos na eleição majoritária.
Quanto ao valor da multa previsto no artigo 57-C, §2º, Lei nº 9.504/97, reputo justo e razoável o arbitramento no importe mínimo, qual seja, R$
5.000,00 (cinco mil reais), pois foi impulsionada uma única publicação de conteúdo negativo e houve pronto atendimento àdeterminação
judicial.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso eleitoral, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Écomo voto.
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 247

Curitiba, sexta-feira, 14 de dezembro de 2018

Página 28

Curitiba, 06 de novembro de 2018.
Graciane Lemos - Juíza Auxiliar do TRE/PR

DECLARAÇÃO DE VOTO

Adoto o relatório da eminente relatora.
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela então candidata àreeleição Maria Aparecida Borghetti (id. 325509) contra a decisão (id. 324416)
que a condenou ao pagamento da multa prevista no §2º do artigo 57-C da Lei nº 9.504/97.
O fato tido por ilícito consistiu no impulsionamento de um vídeo correspondente a trecho de debate realizado no dia 02/10/2018, na RPC, com
o seguinte conteúdo:
MARIA APARECIDA BORGHETTI: “E ao longo de quase 20 anos de mandato como deputado estadual, federal, secretário nos dois mandatos
do governador Beto Richa, quero saber quais foram os privilégios e mordomias que o senhor cortou. Eu lembro inclusive que o senhor pediu
um carro, um Jeep Pajero importado, enquanto os outros secretários usavam o Fluence, o senhor pediu para que o governo comprasse um
para o seu uso exclusivo. Este carro, inclusive, eu já coloquei àdisposição da divisão de combate àcorrupção e tirei todos os carros, os
privilégios e mordomias dos secretários. Hoje os carros oficiais atendem a frota Maria da Penha e a divisão de combate àcorrupção.”
NARRADOR: “Cida, corajosa e competente”
Como se vê, na pergunta dirigida ao candidato da coligação recorrida, a recorrente lembra um fato –que não foi controvertido nestes autos –e,
a partir dele, expõe suas ações no exercício do Governo do Estado. Todavia, a i. Relatora entendeu que, ao impulsionar esse conteúdo, teria
havido expressa violação ao §3º do artigo 57-C da Lei das Eleições, atraindo a multa do §2º do mesmo dispositivo. Para melhor compreensão
da matéria, trago àcolação o teor dos dispositivos:
Art. 57-C. Évedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde
que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes.
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017) (...) §2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda
ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, àmulta no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da
multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017) §3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente
com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante
legalmente estabelecido no País e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações. (Incluído pela Lei nº 13.488,
de 2017) [não destacado no original]
Na decisão recorrida constou que “a propaganda impugnada tem viés negativo, ao criticar o candidato adversário que, ao longo de 20 anos de
carreira, não tomou medida semelhante” àquelas que a recorrente teria adotado.
Com a devida vênia, meu entendimento édiametralmente oposto no caso concreto, na linha adotada pela divergência levantada pelo dr.
Antonio Franco Ferreira da Costa Neto.
Registro não desconhecer a carência de precedentes do Tribunal Superior Eleitoral sobre essa matéria, ao menos não pelo seu plenário,
mesmo porque se trata de previsão legislativa que está sendo aplicada pela primeira vez nestas eleições. O que existe até o momento são
algumas decisões monocráticas dos Juízes Auxiliares daquela Corte, todas orientadas no sentido de que o impulsionamento de conteúdos na
internet não admitiria a propaganda negativa, dada a nova redação do já transcrito §3º do artigo 57-C, entendendimento que, lato sensu, me
filio.
Todavia, penso que interpretação restritiva de norma restritiva configura flagrante violação àliberdade de expressão, garantia de índole
constitucional. A meu sentir, somente a propaganda que desborde dos limites da razoabilidade, incidindo em agressões diretas àhonra dos
adversários ou propagando notícias inverídicas, ou ainda as que se enquadrem no conceito de fake news, deve sofrer algum tipo de controle
judicial, exceção feita àquelas que contenham críticas adequadas ao contexto do embate eleitoral, especialmente as de índole comparativa.
Não se trata, pois, de discutir se o vocábulo “favorecer”, contido no texto legal, deve ser entendido segundo o léxico ou não, mas de enxergar o
favorecimento que advém de uma dada propaganda em razão do seu fim último: o fortalecimento da própria campanha, seja pelo
enaltecimento das qualidades pessoais do candidato, seja pela demonstração de que o adversário ou seus planos são inadequados.
Faço essa exposição de fundamentos apenas por obrigação de consciência e para, desde logo, posicionar-me quanto a essa questão.
Todavia, no caso em análise, reputo não haver sequer a necessidade de nela ingressar.
Com efeito, o que vislumbro na propaganda impugnada éa exposição da imagem pessoal da candidata defendendo atos praticados na sua
gestão àfrente do Governo do Paraná e os contrapondo a um fato específico havido enquanto seu opositor era Secretário de Estado. Não há
aqui essencialmente uma propaganda negativa, mas apenas a comparação entre os dois, relativa a evento incontroverso nos autos, com a
nítida finalidade de enaltecer os atos da recorrente e também a sua postura enquanto gestora.
Não consigo alcançar o entendimento sufragado pela relatora, segundo o qual o fato de a propaganda ter um “viés negativo” para o adversário
configuraria de imediato a propaganda negativa, suplantando toda a construção da imagem própria da recorrente que éa real mola propulsora
do que se vê no vídeo.
Forte nesses argumentos, divirjo do voto da Relatora para dar provimento ao recurso, reformando a sentença para julgar totalmente
improcedente a representação.
Curitiba, 28 de novembro de 2018.
JEAN LEECK JUIZ-MEMBRO DO TRE/PR

VOTO DE DESEMPATE
Cuida-se de recurso eleitoral interposto por MARIA APARECIDA BORGHETTI (id 325508) contra decisão proferida pela Juíza Auxiliar Dra.
Graciane Aparecida do Valle Lemos, por meio da qual julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, condenando-se a ora
recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por impulsionamento de propaganda negativa na internet, com
fulcro no art. 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97 (id 324416).
A relatora, Dra. Graciane Aparecida do Valle Lemos, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso, no que foi acompanhada pelo
Des. Gilberto Ferreira e pelo Dr. Pedro Luís Sanson Corat.
O Dr. Antonio Franco Ferreira da Costa Neto divergiu desse posicionamento, votando pelo provimento do recurso para, reformando-se a
sentença, julgar improcedente a representação, sob o argumento de que, no caso em tela, a propaganda impugnada embora possua,
indiretamente, conteúdo negativo contra o então candidato Ratinho Junior, teve o primordial condão de autopromoção da candidata recorrente,
não podendo ser caracterizada, por conseguinte, como propaganda negativa.
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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Foi acompanhado pelos Dr. Jean Carlo Leeck e pelo Des. Federal Luiz Fernando Wowk Penteado.
Diante do empate na votação, na qualidade de Presidente desta Corte e com base no art. 78 do Regimento Interno deste Tribunal, passo a
proferir voto de desempate.
A controvérsia recursal reside em verificar se a propaganda eleitoral aqui impugnada, poderia, ou não, ter sido impulsionada, diante do contido
no art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97, verbis:
Art. 57-C. Évedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde
que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes.
(...)
§3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e
foro no País, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no País e apenas com o fim de
promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações.
(destacou-se)
Consoante se extrai da parte final do §3º do art. 57-C acima destacado, o impulsionamento de propaganda eleitoral na internet só éadmitido
para o “fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações”.
Tal expressão deve ser entendida na sua literalidade, pois ainda que a propaganda de cunho negativo possa beneficiar candidatos ou partidos
indiretamente, o intento do legislador foi que esse benefício seria apenas o direto, ou seja, apenas aquele que advém de propagandas
propositivas.
A lei não possui palavras ou expressões inócuas. Se a intenção fosse permitir o impulsionamento também de propagandas negativas, não
haveria necessidade de fazer incluir no §3º a aludida ressalva contida em sua parte final, notadamente antecedida da palavra “apenas”.
Por tal razão, entendo que o impulsionamento pago de conteúdos nas redes sociais só épermitido quando deles se extrai propaganda positiva.
Nesse mesmo sentido julgaram outros Tribunais Regionais Eleitorais:
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2018. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. REDES SOCIAIS. FACEBOOK.
IMPULSIONAMENTO PAGO. CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 57-C, §3º, DA LEI Nº 9.504/97. REMOÇÃO DO CONTÉUDO
IMPULSIONADO DE FORMA IRREGULAR. PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE NOVOS IMPULSIONAMENTOS PARA OS VÍDEOS
RELACIONADOS NA EXORDIAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA INIBITÓRIA. CONDUTAS JÁ PRATICADAS. MULTA
SANCIONATÓRIA. ART. 57-C, §2º, LEI Nº 9.504/97. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
- O impulsionamento de conteúdo de propaganda eleitoral na internet só pode ter o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas
agremiações, ou seja, não compreende ataques a candidatos adversários ou a seus posicionamentos político-partidários.
- A propaganda eleitoral negativa, consubstanciada no direito de crítica e albergada pela proteção constitucional àliberdade de expressão e de
pensamento, desde que não desborde dos limites previstos no ordenamento jurídico, não se encontra vedada pelo art. 57-C, §3º, da Lei das
Eleições, restringindo-se a proibição normativa apenas para o emprego de ferramentas de impulsionamento nestes casos.
(TRE/RN, RE nº 060136379, Rel. Ricardo Tinoco de Góes, Acórdão de 04/10/2018, Publicado em Sessão, destacou-se)
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET. ELEIÇÕES 2018. IMPULSIONAMENTO NEGATIVO. CARACTERIZAÇÃO.
DESVIRTUAMENTO DO OBJETIVO PREVISTO NO §3º ARTIGO 57-C DA LEI 9.504/97. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA LIMINAR.
1. Configuração de propaganda eleitoral em rede social Facebook, por impulsionamento negativo, em desacordo ao §3º do art. 57-C da Lei nº
9.504/97.
2. Nos termos do §3º, do art. 57-C da Lei nº 9.504/97, o impulsionamento de conteúdo de propaganda eleitoral na internet épermitido apenas
para fins de promoção ou benefício de candidato ou sua agremiação.
3. A infringência do prescrito contido no§ 3º do art. 57-C da Lei 9.504/1997, enseja a aplicação da multa prevista no §2º do referido artigo.
4.Procedência da Representação. Manutenção da liminar.
(TRE/PE, RP nº 060287836, Relª Karina Albuquerque Aragão de Amorim, Acórdão de 10/10/2018, Publicado em Sessão, destacou-se)
Ainda na mesma linha:
(...)
3.3. É bem verdade que - no campo político-eleitoral - as liberdades comunicativas abrangem não só manifestações, opiniões e ideias
majoritárias, socialmente aceitas, elogiosas, concordantes ou neutras, mas também aquelas minoritárias, contrárias às crenças estabelecidas,
discordantes, críticas e incômodas. Contudo, a meu ver, a vontade do legislador, ao limitar a utilização de contrato de impulsionamento de
conteúdos reduzindo a finalidade específica de promoção em benefício do próprio contratante (candidato, partido ou coligação), teve como
objetivo impedir que a interferência do poder econômico funcionasse como vetor estimulante de ataques e acusações morais entre os atores
envolvidos no processo eleitoral –especialmente no âmbito da Internet onde o incremento de recursos financeiros éautorizado
excepcionalmente pela norma –, resultando, consequentemente, no aumento do ódio social.
(...)
(TSE, RP nº 060146814, Decisão Monocrática de 25/11/2018, Rel. Min. Luis Felipe Salomao, PSESS, destacou-se)
Destaca-se ainda que a vedação de impulsionamento de propaganda negativa não ofende a liberdade de expressão, porque não se está a
vedar o direito àcrítica, mas apenas o seu impulsionamento pago.
Nessa esteira, cabe analisar agora se a propaganda inquinada possui ou não conteúdo negativo, a fim de verificar se o impulsionamento a ela
conferido foi lícito ou não.
Eis o teor da propaganda:
MARIA APARECIDA BORGHETTI: “E ao longo de quase 20 anos de mandato como deputado estadual, federal, secretário nos dois mandatos
do governador Beto Richa, quero saber quais foram os privilégios e mordomias que o senhor cortou. Eu lembro inclusive que o senhor pediu
um carro, um Jeep Pajero importado, enquanto os outros secretários usavam o Fluence, o senhor pediu para que o governo comprasse um
para o seu uso exclusivo. Este carro, inclusive, eu já coloquei àdisposição da divisão de combate àcorrupção e tirei todos os carros, os
privilégios e mordomias dos secretários. Hoje os carros oficiais atendem a frota Maria da Penha e a divisão de combate àcorrupção.”
NARRADOR: “Cida, corajosa e competente”
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Resta evidente que o propósito de referida propaganda era não só angariar votos para a candidata recorrente, mas também tirar votos de seu
adversário, diante da ofensiva a ele dirigida.
Assim, comungando do mesmo entendimento da e. Relatora, entendo que a postagem, ao dar a entender que o então candidato Ratinho
Junior não cortou “mordomias”, nem “privilégios”, possui evidente conteúdo negativo contra este.
Tratando-se, pois, de propaganda com teor negativo, vedado está o seu impulsionamento.
Pelo exposto, acompanho o voto da Relatora.
Curitiba, 06 de dezembro de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente
EXTRATO DA ATA
REPRESENTAÇÃO Nº 0603589-68.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DRA. GRACIANE APARECIDA DO VALLE LEMOS REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO "PARANÁ INOVADOR" E CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR - Advogados do(a) REPRESENTANTES:
RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - PR84117, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, ORIDES NEGRELLO
NETO - PR85791, NAYSHI MARTINS - PR82352, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880, EDUARDO VIEIRA DE SOUZA BARBOSA PR48709, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449, GUSTAVO BONINI GUEDES PR041756 - REPRESENTADOS: MARIA APARECIDA BORGHETTI, SERGIO LUIZ MALUCELLI E COLIGAÇÃO PARANÁ DECIDE Advogados do(a) REPRESENTADOS: VITOR AUGUSTO WAGNER KIST - PR75805, VANIA DE AGUIAR - PR36400, PEDRO FIGUEIREDO
ABDALA - PR90004, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR86785, JULIANA COELHO MARTINS - PR58491, FLAVIO PANSIERI PR31150, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074, ANTONIO CLAUDIO KOZIKOSKI
JUNIOR - PR36820
DECISÃO
Àunanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-lhe provimento, nos termos do voto do
Relator. Vencidos os Juízes Antônio Franco Ferreira da Costa Neto e Jean Carlo Leeck, que declara voto, e Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado. Voto de desempate do Desembargador Luiz Taro Oyama com o Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Taro Oyama. Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores:
Desembargador Gilberto Ferreira, Juízes Pedro Luis Sanson Corat, Graciane Aparecida do Valle Lemos, Antonio Franco Ferreira da Costa
Neto, Jean Carlo Leeck, que declara voto e o Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Doutora Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.12.2018.

Proclamação da Decisão
Àunanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-lhe provimento, nos termos do voto do
Relator. Curitiba, 06/12/2018 RELATOR(A) GRACIANE APARECIDA DO VALLE LEMOS

Processo 0600128-88.2018.6.16.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO N.º 54.485
PETIÇÃO (1338) - 0600128-88.2018.6.16.0000 - Araucária - PARANÁ
RELATOR(A): PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO REQUERENTE: LEANDRO ANDREDE PRETO Advogados do(a) REQUERENTE:
BRUNNA HELOUISE MARIN - PR75763, LUIZ ALBERTO MARIM - PR20276 REQUERIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - ARAUCARIA/PR Advogados do(a) REQUERIDO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441, JAYNE PAVLAK
DE CAMARGO - PR83449, CAMILA COTOVICZ FERREIRA - PR63569, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR74384, GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR041756, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425
EMENTA. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DECLARATÓRIA DE JUSTA CAUSA CONEXA A AÇÃO DE PERDA DE MANDATO POR INFIDELIDADE
PARTIDÁRIA. PRELIMINARES. TEMPESTIVIDADE DAS AÇÕES. PERDA DE OBJETO. GRAVE DISCRIMINAÇÃO PESSOAL.
NECESSIDADE DA PRESENÇA DE TODOS OS REQUISITOS. MERAS DIVERGÊNCIAS E DESENTENDIMENTOS ENTRE O FILIADO E
SEU PARTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DECLARATÓRIA E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE PERDA DE
MANDATO.
1. A nova filiação do mandatário em outra legenda e a condição de eleito suplente para o cargo de Deputado Estadual não implica em perda
superveniente do objeto da ação declaratória de justa causa em relação ao partido anterior, eis que a finalidade em manter o mandato
permanece hígida.
2. A discordância das opiniões e posicionamentos no contexto da esfera partidária não configura discriminação política pessoal e não justifica a
desfiliação.
3. Ação declaratória julgada improcedente e ação de perda de mandato procedente.
I –RELATÓRIO
Tratam-se de duas ações, fundadas em desfiliação partidária nos termos da Resolução TSE nº 22.610/2007, sendo que a primeira refere-se
àação declaratória de justa causa proposta pelo filiado em face do partido e a segunda refere-se àação de perda de mandato eletivo proposta
pelo partido em face do suposto infiel e do novo partido.
1. Nesse contexto, a Petição nº 0600128-88.2018.6.16.0000 refere-se àAção Declaratória de Justa Causa para Desfiliação Partidária, proposta
em 28 de fevereiro de 2018 (ID nº 18331) pelo vereador LEANDRO ANDRADE PRETO, com fundamento no art. 1º, IV, §3º, da Resolução TSE
nº 22.610/2007, em face do Diretório Estadual do Partido Popular Socialista - PPS de Araucária.
Argumentou o requerente ter sofrido grave perseguição pessoal e discriminação, tendo em vista sua atuação política no Município de
Araucária. Alegou ser alvo de “insidiosa e persistente campanha de ódio e perseguição” pelo presidente do Partido Popular Socialista - PPS de
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Araucária, Sr. Genildo Carvalho, atual secretário de governo municipal, e pelo vice-presidente do PPS de Araucária, Sr. Hissam Hussein
Dehaini, atual Prefeito, por meio de ações midiáticas na imprensa e em redes sociais, o que demonstraria a grave discriminação sofrida.
Apontou que os dirigente do PPS estariam se valendo do poder político e do poder econômico para fustigar, excluir e alijar o autor da vida
partidária, denegrindo sua imagem por meio dos canais de comunicação pagos pelo próprio Município.
Tal fato se deveria àconduta do autor, que fiscaliza os atos do Prefeito, questionando e discutindo o teor dos Projetos de Lei encaminhados
àCâmara, inclusive buscando o Judiciário para anular a tramitação de alguns deles, atraindo “a ira do mandatário e, de consequência
perseguição pessoal e grave discriminação”.
Assinalou o requerente que fatos concretos e específicos demonstram a grave discriminação por ele sofrida, na medida em que o PPS estaria
agindo de forma hostil e anormal, dificultando o exercício do seu mandato e de seus direitos partidários, em ofensa ao estatuto da agremiação.
Assinalou, ainda, que a grave discriminação pessoal se intensificou após a impetração do Mandado de Segurança nº 000692523.2017.8.16.0025, contra trâmite de Projeto de Lei de iniciativa do prefeito municipal, o qual teve a segurança concedida.
Assim, requereu o acolhimento da presente demanda para o fim de declarar-se a justa causa para sua desfiliação partidária do PPS,
autorizando-se a desfiliação sem a perda do mandato que exerce, com efeitos retroativos àdata de propositura da ação.
Ainda, solicitou a intimação da Comissão Provisória do PPS em Araucária na forma do art. 4º da Resolução nº 22.610/07, bem como a oitiva
das testemunhas Zaira Bonfim Lourenço (Diretora de Comunicação) e André Soares de Souza (vigilante) e do Ministério Público Eleitoral, na
forma do art. 6º da Resolução em comento.
Devidamente intimado, o PPS manifestou-se pela improcedência do pedido de declaração de justa causa para desfiliação partidária sem perda
do mandato eletivo, bem como requereu a oitiva de Rubens Bueno (Deputado Federal), de Amanda Nassar (vereadora de Araucária) e de
Samuel Almeida da Silva (Secretário Municipal de Planejamento de Araucária). (ID nº 19908).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela necessidade de dilação probatória para fins de demonstração da discriminação indicada
na inicial, devendo, para tanto, serem ouvidas as testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu para o fim de instruir os autos e corroborar suas
teses. Pugnou, na oportunidade, pela nova abertura de vista dos autos após o encerramento da fase de instrução, para a apresentação de
parecer de mérito (ID nº 20397).
Dessa forma, nos termos do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, deferi a produção de prova oral, consistente na inquirição das
testemunhas arroladas pelas partes, determinando a expedição de Carta de Ordem para o Juízo da 50ª Zona Eleitoral de Araucária para oitiva
de Zaira Bonfim Lourenço e André Soares de Souza, testemunhas arroladas pelo autor e de Amanda Nassar e Samuel Almeida da Silva,
testemunhas arroladas pelo réu. Ainda, a expedição de Carta Precatória para o Juízo de Brasília-DF, para a oitiva do Deputado Estadual
Rubens Bueno, testemunha arrolada pelo réu, nos termos do art. 454, inciso IV, do CPC, que estabelece prerrogativas em favor de autoridades
para serem ouvidas em sua residência ou no local onde exerçam suas funções (ID nº 20998).
2. Todavia, em 03 de maio de 2018, foi ajuizada pela Comissão Provisória do Partido Popular Socialista –PPS do Município de Araucária ação
declaratória de perda de mandato, autuada sob o nº 0600401-67.2018.6.16.0000 em face de LEANDRO ANDRADE PRETO e em face do
PARTIDO VERDE - PV (Comissão Provisória Municipal de Araucária), com fundamento na desfiliação do requerido do Partido Popular
Socialista - PPS sem justa causa, ocorrida em 05.04.2018 (ID nº 23301).
A ação foi distribuída a mim por prevenção em virtude da PETIÇÃO nº 0600128-88.2018.6.16.0000 (ID nº 23398).
Argumentou o requerente que o vereador utilizou-se de artifício ardiloso para se manter no cargo eletivo que ocupa, na medida em que buscou
junto ao Tribunal Regional Eleitoral a Ação Declaratória de Justa Causa para Desfiliação Partidária, autuada sob o nº 0600128-88. Dessa
forma, requereu, preliminarmente, o deferimento do pedido de reconhecimento de conexão entre as demandas, nos termos do art. 55 do
Código de Processo Civil.
Alegou, em síntese, que o requerido foi o candidato àvereança menos votado do PPS, recebendo apenas 1.184 (mil cento e oitenta e quatro)
votos, sendo eleito somente porque a agremiação recebeu grande número de votos. Ainda, assevera que sempre se manteve fiel ao livre
exercício do mandato do vereador, que em nenhum momento foi admoestado no desempenho da sua função, ao contrário, sempre foi
respeitado pelo partido. Todavia, o ímpeto pessoal e extravagante do requerido em se autopromover a qualquer custo o levou a adotar postura
contrária àadministração e àsociedade de Araucária, voltando seu mandato para situações imediatas e de cunho promocional, isso, porque
queria promover o seu nome àcondição de candidato a deputado estadual.
Assim, teria o requerido inventado e fantasiado a mirabolante tese de discriminação pessoal, objeto de análise nos autos 060012888.2018.6.16.0000, com o intuito de tentar justificar sua atitude de desfiliar-se do PPS, no dia 05/04/2018 e, na sequência, no dia 06/04/2018,
filiar-se ao PV, partido pelo qual deseja participar nas próximas eleições como candidato ao cargo de Deputado Estadual.
Reconheci a conexão entre as ações e, a fim de que ambas fossem julgadas em conjunto, evitando-se decisões contraditórias, determinei que
o Juízo da 50ª Zona Eleitoral de Araucária suspendesse o cumprimento da Carta de Ordem expedida nos autos de PET. nº 0600128-88 e
aguardasse a expedição de nova Carta de Ordem na presente ação, para a realização de uma única audiência para oitiva das testemunhas.
Ainda, determinei a intimação de Leandro Andrade Preto e do Partido Verde –PV para que apresentassem resposta àpresente demanda, (ID nº
23582).
Leandro Andrade Preto manifestou-se (ID nº 24453) alegando ser alvo de “insidiosa e persistente campanha de ódio e perseguição” pelo
presidente do Partido Popular Socialista - PPS de Araucária, Sr. Genildo Carvalho, atual secretário de governo municipal, e pelo vicepresidente da Câmara, Sr. Hissam Hussein Dehaini, atual Prefeito, por meio de ações midiáticas na imprensa e em redes sociais, o que
demonstraria a grave discriminação sofrida.
Apontou que os dirigente do PPS estariam se valendo do poder político e do poder econômico para fustigar, excluir e alijar o autor da vida
partidária, denegrindo sua imagem por meio dos canais de comunicação pagos pelo próprio Município. Tal fato se deve àconduta do autor, que
fiscaliza os atos do Prefeito, questionando e discutindo o teor dos Projetos de Lei encaminhados àCâmara, inclusive buscando o Judiciário
para anular a tramitação de alguns deles, atraindo “a ira do mandatário e, de consequência perseguição pessoal e grave discriminação”.
Abalizou, ainda, que fatos concretos e específicos demonstram a grave discriminação por ele sofrida, na medida em que o PPS estaria agindo
de forma hostil e anormal, dificultando o exercício do seu mandato e de seus direitos partidários, em ofensa ao estatuto da agremiação.
Apontou que a grave discriminação pessoal se intensificou após a impetração do Mandado de Segurança nº 0006925-23.2017.8.16.0025,
contra trâmite de Projeto de Lei de iniciativa do prefeito municipal, o qual teve a segurança concedida.
Ao final, requereu a oitiva de Iranini Vitor Lassen e Evelozio Joaquim dos Santos.
O Partido Verde- PV manifestou-se (ID nº 27089) asseverando que não encontrou óbice àfiliação do vereador, na medida em que recebeu
relatos das circunstâncias da desfiliação do vereador, que foi alvo de insidiosa e persistente campanha de ódio e perseguição por parte da
Cúpula do PPS. Apontou, ainda, que as alegações trazidas pelo vereador compõem hipótese de justa causa, porque houve grave
discriminação pessoal e perseguição política contra Leandro, motivo pelo qual pugnou pela total improcedência dos pedidos contidos na
exordial.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela necessidade de dilação probatória para fins de reconhecimento de justa causa para o
pedido de desfiliação de Leandro Andrade Preto do PPS, devendo, para tanto, serem ouvidas as testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu
para o fim de instruir os autos e corroborar suas teses. Pugnou, na oportunidade, pela nova abertura de vista dos autos após o encerramento
da fase de instrução, para a apresentação de parecer de mérito (ID nº 27320).
3. Determinei a expedição de Carta de Ordem para o Juízo da 50ª Zona Eleitoral de Araucária para oitiva de Lauro Luciano Stall, Simon
Gustavo Caldas de Quadros e Fabiano Melo dos Santos, testemunhas arroladas pelo autor, e de Iranini Vitor Lassen e Evelozio Joaquim dos
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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Santos, testemunhas arroladas pelo réu, nos presentes autos de PET. nº 0600401-67, bem como para oitiva de Zaira Bonfim Lourenço e André
Soares de Souza, testemunhas arroladas pelo autor e de Amanda Nassar e Samuel Almeida da Silva, testemunhas arroladas pelo réu, nos
autos de PET. nº 0600128-88 (ID nº 27674).
Foram juntados aos autos a Carta Precatória (ID nº 28852 dos autos de PETIÇÃO nº 0600128-88) e a Carta de Ordem (ID nº 29409 dos autos
de PET. nº 0600128-88 e ID nº 29472 dos autos de PET. nº 0600401-67), sendo encerrada a fase instrutória, determinando-se a abertura de
vistas às partes e àProcuradoria Regional Eleitoral para apresentação de alegações finais no prazo comum de 48 (quarenta e oito) horas, nos
termos do art. 7º da Res. TSE nº 22.610/2007 (ID nº 29693 dos autos de PET. nº 0600128-88 e ID nº 29692 dos autos de PET. nº 060040167).
Nos autos de PET. nº 0600401-67 o Partido Verde-PV apresentou alegações finais, preliminarmente, pugnando pela nulidade de todos os atos
praticados na audiência realizada no dia 12/07/2018, tendo em vista que não foi intimado da realização do ato. No mérito, pela improcedência
dos pedidos formulados na inicial (ID nº 30374 e 30375).
O Partido Popular Socialista-PPS, por sua vez, apresentou alegações finais manifestando-se, preliminarmente, pela ausência da nulidade
apontada pelo Partido Verde-PV, por entender que o trâmite foi correto. No mérito, pela procedência do pedido contido na inicial, com a
consequente perda do cargo eletivo do vereador requerido, devendo o mandato ser devolvido ao PPS (ID nº 30455).
Em sede de alegações finais, Leandro Andrade Preto manifestou-se pela improcedência do pedido inicial de perda de mantado, reconhecendose a justa causa (ID nº 30475).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela procedência do pedido contido na presenta Ação de Decretação de Perda de Cargo
Eletivo, entendendo que as provas carreadas são insuficientes para caracterizar a justa causa para a desfiliação partidária do vereador (ID nº
35522).
Diante da manifestação do Partido Verde - PV, na qual apontou a ausência de intimação acerca da audiência de instrução realizada no dia
12/07/2018 pelo Juízo da 50ª Zona Eleitoral de Araucária, determinei àSecretaria que encaminhasse as alegações finais ao Juízo Ordenado,
para que prestasse informações sobre a suposta nulidade arguida pelo requerido (ID nº 46523.
O Juízo Eleitoral da 50ª Zona Eleitoral de Araucária manifestou-se sobre a suposta nulidade, asseverando que as partes são intimadas da
expedição da carta no juízo de origem (CPC, art. 261, §1º e CPP, art. 222) e devem acompanhar o cumprimento das diligências perante o juízo
destinatário (CPC, art. 261, §2º) e, ainda, intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da
audiência no juízo deprecado (Súmula 273 STJ). Apontou que a Secretaria, por lapso, procedeu àintimação parcial dos envolvidos (ID nº
181432).
Acerca da nulidade, Leandro Andrade Preto manifestou-se pela procedência do pedido do PV, reconhecendo-se a nulidade da audiência
realizada (ID nº 291782).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela anulação do processo desde o momento em que houve a inobservância da formalidade,
para que se renovasse o ato instrutório, com a devida intimação das partes (ID nº 298023).
Diante da ausência de intimação do Partido Verde-PV, declarei nulos os atos praticados a partir da audiência de instrução e determinei o
retorno dos autos ao Juízo da 50ª Zona Eleitoral de Araucária, por meio de carta de ordem, para o regular processamento do feito (ID nº
304077).
A Carta de Ordem foi devidamente cumprida e juntada aos autos de PET. nº 0600401-67 (ID nº 335530) e aos autos de PET. nº 0600128-88
(ID nº 335556).
Nova abertura de vista às partes e àProcuradoria Regional Eleitoral para apresentação de alegações finais (ID nº 346866 nos autos de PET. nº
0600128-88 e ID nº 346916 nos autos de PET. nº 0600401-67).
Alegações finais por Leandro Andrade Preto (ID nº 443266 nos autos de PET. nº 0600128-88 e ID nº 443366 nos autos de PET. nº 060040167); pelo Partido Verde –PV (ID nº 463916 nos autos de PET. nº 0600401-67); e pelo PPS (ID nº 493766 nos autos de PET. nº 0600128-88 e
ID nº 493816 nos autos de PET. nº 0600401-67).
A Procuradoria Regional Eleitoral reiterou o parecer anteriormente ofertado, manifestando-se pela improcedência do pedido formulado na Ação
de Justificação de Desfiliação Partidária (ID nº 807066 nos autos de PET. nº 0600128-88), bem como pela procedência do pedido formulado na
Ação de Decretação de Perda de Cargo Eletivo (ID nº 807116 nos autos de PET. nº 0600401-67).
Éo relatório.

II –VOTO

II.i) Preliminares
Inicialmente destaco que embora LEANDRO ANDRADE PRETO tenha sido eleito suplente para o cargo de Deputado Estadual no pleito de
2018 (http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/PR/160000612829), ainda remanesce interesse no julgamento
das presentes demandas, porque o autor da PET nº 0600128-88 e primeiro réu na PET nº 0600401-67 permanece como vereador pelo
Município de Araucária até o presente momento.
II.ii) da Tempestividade das ações
Em relação àação declaratória de justa causa para desfiliação partidária, a Resolução TSE nº 22.610/2007 não impõe prazo ao seu
ajuizamento em razão da natureza da decisão, pois o §3º, do art. 1º prevê simplesmente que o mandatário que se desfiliou ou pretenda
desfiliar-se pode pedir a declaração da existência de justa causa, fazendo citar o partido, na forma desta resolução.
Portanto, revela-se tempestiva a PET nº 0600128-88, protocolizada em 28 de fevereiro de 2018 (ID nº 18331).
Da mesma forma, étempestiva a PET nº 0600401-67, isso porque o vereador desfiliou-se do PPS no dia 05/04/2018 e a presente ação foi
proposta no dia 03/05/2018, portanto dentro do prazo de 30 (trinta) dias estabelecido na Resolução TSE nº 22.610/2007.
Com efeito, a Resolução TSE nº 22.610/2007 determina que:
Art. 1º O partido político interessado pode pedir, perante a Justiça Eleitoral, a decretação da perda de cargo eletivo em decorrência de
desfiliação partidária sem justa causa. (...) §2º Quando o partido político não formular o pedido dentro de 30 (trinta) dias da desfiliação, pode
fazê-lo, em nome próprio, nos 30 (trinta) subsequentes, quem tenha interesse jurídico ou o Ministério Público Eleitoral.
II.iii) Mérito
Como relatado, tratam-se de duas ações conexas de desfiliação partidária. A primeira, consubstanciada na PET. nº 0600128-88, Ação
Declaratória de Justa Causa fundada no art. 1º, §3º, da Resolução TSE nº 22.610/2007 e a segunda, PET. nº 0600401-67, Ação de Perda de
Cargo Eletivo por Desfiliação Partidária, fundada no art. 1º, §2º do mesmo diploma legal, que assim dispõem:
Art. 1º O partido político interessado pode pedir, perante a Justiça Eleitoral, a decretação da perda de cargo eletivo em decorrência de
desfiliação partidária sem justa causa. (...) §2º Quando o partido político não formular o pedido dentro de 30 (trinta) dias da desfiliação, pode
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fazê-lo, em nome próprio, nos 30 (trinta) subsequentes, quem tenha interesse jurídico ou o Ministério Público Eleitoral. §3º O mandatário que
se desfiliou ou pretenda desfiliar-se pode pedir a declaração da existência de justa causa, fazendo citar o partido, na forma desta resolução.
No mérito, o cerne da discussão em ambas as ações funda-se na hipótese de desfiliação por justa causa, fundada na grave discriminação
pessoal, que já possuía previsão no art. 1º, §1º, IV, da Resolução TSE nº 22.610/2007, alçada ao patamar legal por meio da Lei nº
13.165/2015, ao introduzir na Lei dos Partidos Políticos o art. 22-A, in verbis:
Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa causa, do partido pelo qual foi eleito. (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015) Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária somente as seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei
nº 13.165, de 2015) I - mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário; (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015) II - grave
discriminação política pessoal; e (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015) III - mudança de partido efetuada durante o período de trinta dias que
antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer àeleição, majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente.
No caso em tela, o autor/réu LEANDRO ANDRADE PRETO afirmou ter sofrido grave perseguição pessoal e discriminação, tendo em vista sua
atuação política no Município de Araucária.
Assinalou o requerente que fatos concretos e específicos demonstram a grave discriminação por ele sofrida, na medida em que o PPS estaria
agindo de forma hostil e anormal, dificultando o exercício do seu mandato e de seus direitos partidários, em ofensa ao estatuto da agremiação.
Os fatos seriam os seguintes:
i) criação do gabinete itinerante pelo autor, atraindo a reprovação do Prefeito (vice-presidente do PPS de Araucária); ii) ameaça de expulsão do
partido pelo vice-presidente, como forma de intimidação, por meio do Jornal “O Popular”, com mensagens subliminares e em matéria
jornalística publicada neste e em diversos outros veículos, todos prestadores de serviço para o município; iii) atuou para impedir que a
prefeitura acabasse com a feirinha gastronômica de Araucária, solicitando ao Ministério Público intervenção para impedir a extinção daquela;
iv) não éconvocado e nem convidado para eventos e reuniões do PPS, inclusive deliberativos, e foi excluído da reunião realizada na prefeitura
com o presidente estadual, Deputado Rubens Bueno, tendo protocolado expedientes e requerimentos junto ao PPS municipal, estadual e
nacional, solicitando explicações, os quais não foram respondidos; v) vice-presidente do PPS denigre a sua imagem, como por exemplo: Sr.
Hissam compareceu a câmara de Araucária e após a sessão deu entrevista ao site da Rádio Gralha Azul denegrindo a imagem do autor por
este ter realizado reunião para discutir a extinção da empresa pública CMTC - Companhia Municipal de Transporte Coletivo.
Assinalou, ainda, que a grave discriminação pessoal se intensificou após a impetração do Mandado de Segurança nº 000692523.2017.8.16.0025, contra trâmite de Projeto de Lei de iniciativa do prefeito municipal, o qual teve a segurança concedida.
O Diretório Municipal de Araucária do Partido Popular Socialista –PPS argumentou que o vereador utilizou-se de artifício ardiloso para se
manter no cargo eletivo que ocupa, na medida em que buscou junto ao Tribunal Regional Eleitoral a Ação Declaratória de Justa Causa para
Desfiliação Partidária, autuada sob o nº 0600128-88.
Passo a analisar os fatos narrados.
i) Criação do gabinete itinerante pelo autor, atraindo a reprovação do Prefeito
Leandro Andrade Preto afirmou que a sua iniciativa em criar o gabinete itinerante para facilitar o acesso do cidadão ao Poder Legislativo atraiu
a reprovação do Prefeito Municipal (vice-presidente do PPS de Araucária), o qual entenderia que a atuação do autor como parlamentar deveria
se limitar àsede do Poder Legislativo Municipal e, mais do que isso, a ação ampliaria a demanda por serviços públicos que devem ser
atendidos pelo Poder Municipal.
Afirmou que o Secretário de Governo (Presidente do PPS) e o Prefeito Municipal (Vice-Presidente do PPS) utilizaram-se de poder político e
econômico para impedir que agisse com a liberdade parlamentar que a lei lhe confere, deixando-lhe sob constante ameaça de ser expulso do
partido. Tais ameaças teriam sido ostensivas e praticadas por meio de entrevistas aos veículos de comunicação do município.
Sobre a alegação, o Partido Popular Socialista-PPS asseverou que a criação do gabinete itinerante em nada configuraria a discriminação
afirmada pelo vereador. Isso, porque as ações do vereador em nada afetam o Poder Executivo, o Prefeito e nem tampouco o partido enquanto
instituição.
Sobre o fato as testemunhas/informantes afirmaram o seguinte:
a) Lauro Luciano Stall (ID nº 335567 a 335571 dos autos de PET nº 0600128-88): Secretário de finanças do PPS, testemunha arrolada pelo
PPS, prestou depoimento como informante; afirmou que: Leandro perguntou a um dos dirigentes do PPS se era possível fazer o gabinete
itinerante e teve uma resposta positiva; solicitou orientações sobre a forma de fazê-lo; o gabinete itinerante surgiu no primeiro mês de governo,
Leandro deixou para sair na data limite para poder se desfiliar para filiar-se o outro partido e ser candidato, poderia ter saído antes.
b) Iranini Vitor Lassen (ID nº 335564 a 335566 dos autos de PET nº 0600128-88 e ID nº 335541 a 335543 dos autos de PET nº 0600401-67):
ouvido como informante; asseverou que: crê que o gabinete itinerante gerou conflitos entre Leandro e a administração.
c) Evelozio Joaquim dos Santos (ID nº 29522 a 29538 dos autos de PET nº 0600401-67 e 335557 a 335563 dos autos de PET nº 0600128-88),
testemunha arrolada por Leandro, prestou depoimento na condição de informante, disse que: sobre o gabinete itinerante viu somente nas
redes sociais, pessoalmente nunca viu; pelo que ele via nas fotos e vídeos era o próprio Leandro atuando no gabinete.
d) Samuel Almeida Da Silva (ID nº 29441 a 29450 dos autos de PET nº 0600128-88): Secretário Municipal de Planejamento de Araucária,
testemunha arrolada pelo PPS, foi ouvido como informante: não sabe se a criação do gabinete itinerante gerou descontentamento de pessoas
ligadas ao PPS; o vereador Leandro o consultou sobre a criação do gabinete, oportunidade em que o orientou e foi, inclusive, favorável.
Destarte, as provas carreadas aos autos e os depoimentos prestados não demonstraram qualquer ato concreto de censura ou perseguição
contra o vereador Leandro.
ii) Ameaça de expulsão do partido
O vereador Leandro afirmou que o Prefeito Municipal, por meio do Jornal “O Popular”, divulgou questões internas do partido como se fossem
notícias, configurando-se como mensagens subliminares de sua expulsão do partido.
A ameaça teria sido fruto da atuação do parlamentar na condição de membro da Comissão Permanente de Justiça e Redação da Câmara
Municipal de Araucária, que impetrou Mandado de Segurança em face da aprovação de Projeto de Lei de iniciativa do Prefeito Municipal.
Assim, por meio de matéria jornalística publicada àépoca teria restado consignado que o autor seria expulso do partido porque não estaria
“obedecendo” o Prefeito Municipal.
O PPS asseverou que a alegação éfrágil, não tendo nenhum processo, nenhum pedido, nenhuma nota, sendo uma “criação cerebrina,
malévola, mendaz” do vereador.
Pois bem.
Leandro colaciona àexordial uma matéria veiculada em blog pessoal, de autoria de Vitor Lassen, na qual faz alusão àsuposta ameaça de
expulsão em análise (id. 18338).
Note-se:
" Em nota Oficial no Jornal O Popular o partido PPS ameaçou que irá expulsar o Vereador Leandro caso este continue a se posicionar contra
os projetos Antipopulares que o Prefeito quer aprovar, vale ressaltar que o partido conta com o Presidente Genildo Carvalho e Vice Presidente
Hissam Hussem Dehaini. O estopim teria sido o posicionamento do Vereador que ingressou com Mandado de Segurança contra as
ilegalidades e abusos cometidos pelo Presidente da Câmara Ben Hur na votação do Projeto de Lei 1999/20. [...] As constantes ameaças que o
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Vereador vem sofrendo pelo Diretório Municipal, já são provas suficientes pra comprovar grave discriminação pessoal sofrida, tratamento
desigual e injusto, que viola o princípio da igualdade por conta da característica pessoal, tornando insustentável e inexigível a permanência do
Vereador no respectivo partido político, pois este não pode ficar submetido ao isolamento e desprestígio dentro da sigla partidária, sendo assim
fundamenta-se o acima com o revanchismo excessivo, ameaças internas, prejudicando o vereador causando repulsa aos eleitores. Podemos
mencionar a “grave discriminação pessoal”, como causa autorizativa de desfiliação partidária sem perda do mandato por infidelidade, na
hipótese de desvio de conduta do Diretório Estadual que resolve impingir medidas antidemocráticas e de inobservância ao estatuto interno."
(Disponível em: https://vitorlassen.wordpress.com/2017/07/13/pps-tenta-calar-vereador-leandro-sob-ameaca-de-expulsao-o-que-pode-motivara-sua-desfiliacao/comment-page-1/).
A nota oficial que teria sido divulgada no Jornal “O Popular” éa seguinte (fls. 03/04 do ID nº 18338 dos autos de PET. nº 0600128-88):
Analisando a colagem trazida aos autos, não épossível ter certeza inequívoca de que a matéria veiculada no Jornal “O Popular” tratou-se de
ameaça de expulsão de Leandro do PPS ou de mera opinião do veículo de comunicação.
Todas as demais notas citadas na inicial referem-se àmera expressão da opinião do responsável pela página, Sr. Vitor Lassen, não servindo
para comprovação do alegado.
Sobre o fato as testemunhas/informantes afirmaram o seguinte:
a) Iranini Vitor Lassen (ID nº 335564 a 335566 dos autos de PET nº 0600128-88 e ID nº 335541 a 335543 dos autos de PET nº 0600401-67):
ouvida como informante, asseverou que: foram feitas várias publicações nos jornais locais, principalmente no Jornal “O Popular”, sempre com
uma postura de perseguição do prefeito a Leandro; foi a partir do momento em que Leandro começou a cobrar o nepotismo praticado pelo
Prefeito éque começou o conflito; o Jornal “O Popular” divulgou uma matéria sobre a possível expulsão do Leandro do PPS por infidelidade
partidária; dentro do partido não sabe se foi questionado sobre a expulsão.
b) Evelozio Joaquim dos Santos (ID nº 29522 a 29538 dos autos de PET nº 0600401-67 e 335557 a 335563 dos autos de PET nº 0600128-88),
testemunha arrolada por Leandro, prestou depoimento na condição de informante, disse que: teve conhecimento sobre a veiculação de uma
matéria no jornal “O Popular” a respeito do partido ter a pretensão de expulsar Leandro; a matéria viralizou nas redes sociais; o prefeito sempre
tornava claro, publicamente, que “se não jogasse o jogo dele estaria fora”; comentava de maneira informal; pessoalmente ouviu comentários
sobre a expulsão do Leandro do partido; em relação ao Jornal “O Popular” sabe que o mesmo tem ligação de fonte e financeira com a
prefeitura, sempre teve até com gestões passadas; não éo veículo oficial, mas éutilizado para publicidade oficial; o jornal não faz críticas e nem
se posiciona com relação àgestão municipal e quanto ao legislativo “dá umas arranhadas”; em relação ao Leandro parece que émais eficaz, vai
com menos suavidade que vai com relação ao prefeito, mais afinco.
c) Zaira Bonfim Lourenço (ID nº ID 29416 a 29423 e 335572 a 335577 dos autos de PET nº 0600128-88): assessora de Leandro e testemunha
por ele arrolada; prestou depoimento na condição de informante e disse que: o Jornal “O Popular” era sempre contrário, falou mal do Leandro
em muitos momentos; não tem conhecimento se esse jornal presta serviços àprefeitura, se écontratado pela prefeitura; as notícias que via são
desse jornal e criticava a atuação do vereador; nessas notícias e críticas, algumas tinham referências, as fontes eram do PPS; quando
trabalhava na Câmara não havia menção de o PPS expulsar o vereador do partido, sendo que tudo o que ficou sabendo foi através da mídia; o
jornal faz críticas ao trabalho do Leandro, o que leva a crer que essas críticas são encomendadas pelo PPS e não éa posição do próprio jornal;
o presidente da Câmara teria alguma amizade com o dono do jornal, pelo o que via; atualmente o presidente da Câmara éoposição política ao
Leandro; quem era responsável pela comunicação direta com o jornal era a presidência, não o presidente da Câmara.
d) Simon Gustavo Caldas de Quadros (ID nº 29497 a 29508 dos autos de PET nº 0600401-67): Procurador do Município; testemunha arrolada
pelo PPS, prestou depoimento como informante e disse que: não sabe se o Jornal “O Popular” tem ligação com a Prefeitura ou com a Câmara;
mas sabe que éum jornal bem independente, que inclusive já fez matéria contra o prefeito; a matéria sobre a expulsão foi veiculada em um
blog que faz oposição ao Prefeito; o responsável éum ex-secretário municipal que foi demitido pelo Prefeito e criou o blog.
Ainda que as testemunhas tenham afirmado que o Prefeito desaprovava a postura de Leandro e que existiam alguns conflitos de idéias,
nenhum ato de perseguição ou censura restou comprovado.
iii) Atuou para impedir que a prefeitura acabasse com a feirinha gastronômica de Araucária
Assegurou o vereador que era intenção do Prefeito Municipal acabar com uma feirinha gastronômica que existia há muitos anos no Município
de Araucária. Apontou que requereu ao Ministério Público que intervisse para impedir a extinção da feira.
Diante da intervenção, o Prefeito Municipal teria sido forçado a manter a regularidade da feirinha, sem poder tomar nenhuma iniciativa
institucional contra o vereador, intensificando, dessa forma, a campanha de desprestígio do vereador.
O PPS afirmou que não houve intenção do Prefeito –que sequer éparte na ação –de “acabar com a feirinha” e que isto não levaria a qualquer
campanha de “desprestígio do autor”, como alega.
As testemunhas/informantes asseveraram o seguinte:
a) Lauro Luciano Stall (ID nº 335567 a 335571 dos autos de PET nº 0600128-88): Secretário de finanças do PPS; testemunha arrolada pelo
PPS, prestou depoimento na condição de informante, disse que: a gente levantou a hipótese de retirar a feira, porque sequer água e luz os
feirantes pagavam; eu como liquidante pedi a retirada da feira dali.
b) Simon Gustavo Caldas de Quadros (ID nº 29497 a 29508 dos autos de PET nº 0600401-67): Procurador do Município; testemunha arrolada
pelo PPS, prestou depoimento como informante e disse que: a feirinha gastronômica éum imbróglio jurídico; não houve reunião no partido para
falar sobre infidelidade partidária de Leandro; nunca nem foi preocupação do partido essa questão de Leandro se posicionar contra.
c) Zaira Bonfim Lourenço (ID nº ID 29416 a 29423 e 335572 a 335577 dos autos de PET nº 0600128-88): assessora de Leandro e testemunha
por ele arrolada; prestou depoimento na condição de informante e disse que: ouviu dizer nos corredores da Câmara que houve um mandado
de segurança contra o fechamento da feirinha gastronômica de Araucária, isso gerou alguma insatisfação ou represália; viu alguma coisa no
facebook também, mas não lembra exatamente o que; lembra de ter sido comentado a respeito, mas não lembra o quê.
Acerca da alegada perseguição por conta da intervenção para manter em atividade a feira gastronômica, analisando os documentos acostados
aos autos, bem como os depoimentos prestados, observa-se que não restou demonstrado nenhum ato concreto de perseguição política ou
pessoal contra a pessoa de Leandro.
iv) Não éconvocado e nem convidado para eventos e reuniões do PPS
Leandro afirmou que não éconvocado e nem convidado para eventos e reuniões do PPS, inclusive para aqueles deliberativos. Asseverou,
ainda, que foi excluído da reunião realizada na prefeitura com o presidente estadual, Deputado Rubens Bueno, tendo protocolado expedientes
e requerimentos junto ao PPS municipal, estadual e nacional, solicitando explicações, os quais não foram respondidos.
O PPS afirmou que a afirmação éfalsa, porque o vereador, em reunião realizada com o Diretório Municipal, conforme Ata (ID nº nos autos de
PET. nº 0600128-88), foi inclusive votado pelo Prefeito para ser o líder do Partido na Câmara.
Acerca da não convocação de Leandro Andrade Preto para a única reunião do PPS em Araucária que contou com a participação do deputado
Rubens Bueno, o PPS afirmou que não localizou Leandro para convocá-lo, sustentando que não se tratou de reunião, mas de simples visita do
deputado federal ao Município.
Sobre os fatos, as testemunhas/informantes falaram o seguinte:
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a) Rubens Bueno (ID nº 28854, fl. 26 dos autos de PET nº 0600128-88): Deputado Federal, testemunha arrolada pelo PPS, sobre a sua ida ao
Município de Araucária, afirmou que: ao contrário do narrado, fez uma visita e não uma reunião formal; pelo que sabe o diretório municipal não
tem excluído o vereador de suas reuniões; são poucas as reuniões realizadas pelo diretório municipal; o depoente costuma, em razão de seu
mandato, fazer audiências públicas para prestação de contas; o partido exige de seus filiados candidatos que participem de cursos
obrigatórios, inclusive para o exercício do mandato; o próprio autor foi quem criou situações para justificar a sua desfiliação.
b) Lauro Luciano Stall (ID nº 335567 a 335571 dos autos de PET nº 0600128-88): Secretário de finanças do PPS; testemunha arrolada pelo
PPS, prestou depoimento na condição de informante, disse que: não houve qualquer convocação de reunião pelo PPS, em que participou
Rubens Bueno, e que o Leandro não tenha sido convidado; de 2017 para cá houve uma única reunião, o vereador Leandro participou dessa
reunião, que era para escolher o líder do partido, o vereador Leandro não quis se colocar como candidato, eu e o Prefeito pedimos e votamos
para que o Leandro fosse o líder do partido, isso foi em 2017 início de 2018; o vereador Claudinho foi aclamado, o vereador Leandro pediu a
palavra e ele disse “não, não quero entrar em votação porque o vereador Claudinho quer ser líder e eu abro mão para que ele seja o líder”;
essa foi a única reunião.
c) Simon Gustavo Caldas de Quadros (ID nº 29497 a 29508 dos autos de PET nº 0600401-67): éprocurador do Município e prestou
depoimento como informante e disse que: Rubens Bueno compareceu várias vezes em Araucária; a reunião que Leandro se refere aconteceu
em outubro e foi uma troca de informações administrativas, foi de surpresa, informal, foi uma troca de experiências, não foi partidária; pelo que
sabe Leandro foi convidado, mas não sabe porque o vereador não compareceu; o discurso de perseguição começou às vésperas da
desfiliação; na sua visão parece que Leandro construiu uma saída para desfiliar-se do PPS e ser candidato a Deputado por outro partido.
d) Evelozio Joaquim dos Santos (ID nº 29522 a 29538 dos autos de PET nº 0600401-67 e 335557 a 335563 dos autos de PET nº 0600128-88),
testemunha arrolada por Leandro, prestou depoimento na condição de informante, disse que: aconteceu uma reunião com o partido que foi a
prestação de contas do Deputado Federal Rubens Bueno e nessa oportunidade não foi escolhido líder de bancada, Leandro não estava
presente e a reunião foi aberta aos filiados e a convocação foi por rede social e mensagens; tem conhecimento de que a reunião foi realizada
no dia 31/10/2017; viu sobre a reunião por diversas fontes; ficou sabendo após ter sido realizada a reunião e não sabe se Leandro foi chamado
para comparecer; sabe que a finalidade expressa era partidária, porque era o presidente estadual do partido, apresentando projeto estadual do
partido; entende que começou a haver uma perseguição do Leandro porque o grupo realiza reuniões, realiza atividades, toma posições e “se
você não échamado, você não pertence aquele grupo”; Leandro alegava que não era chamado, inclusive publicava nas redes sociais e
questionava o fato de não ter sido chamado para as reuniões; por esses fatos entende que Leandro estava sendo perseguido, mas não apenas
por isso, o fato de não ser atendido nos seus requerimentos.
e) Zaira Bonfim Lourenço (ID nº ID 29416 a 29423 e 335572 a 335577 dos autos de PET nº 0600128-88): assessora de Leandro e testemunha
por ele arrolada; prestou depoimento na condição de informante e disse que: aconteciam reuniões na Câmara, secretários, vereadores, muitas
vezes ele não era chamado; o presidente da Câmara sempre falava que tinha que derrubar o Leandro porque a forma com a qual ele
trabalhava só prejudicava os outros vereadores.
f) Samuel Almeida Da Silva (ID nº 29441 a 29450 dos autos de PET nº 0600128-88): Secretário Municipal de Planejamento de Araucária,
testemunha arrolada pelo PPS, foi ouvido como informante: participou várias vezes de Reunião com Rubens Bueno e o Leandro sempre
participava, somente na última o vereador não compareceu.
Em que pese as testemunhas tenham afirmado que Hissam Hussein Dehaini desaprovava a postura de Leandro, nenhum ato concreto de
censura foi demonstrado ao longo da instrução processual.
v) Vice-presidente do PPS (Prefeito Municipal) denigre a sua imagem
Leandro afirmou que o Prefeito Municipal denegriu a sua imagem quando concedeu uma entrevista àRádio Gralha Azul, após uma Sessão na
Câmara Municipal, na qual deliberou-se sobre a extinção da empresa pública CMTC - Companhia Municipal de Transporte Coletivo.
Assevera o PPS que o requerente se refere a entrevista em que o Prefeito omitiu opinião sobre o fato do vereador votar contra um projeto de
lei do Poder Executivo, de iniciativa do Prefeito, que implicou na redução de tarifa de ônibus de R$ 4,25 para R$ 2,90. O projeto visava a
extinção de empresa pública que gerenciava transporte público municipal e custava aos cofres públicos cerca de 70 (setenta) milhões de reais
por ano. A medida teria resultado em economia de mais de 40 (quarenta) milhões de reais por ano. O vereador votou contra a extinção dessa
empresa pública CMTC e, na entrevista concedida àRádio, o Prefeito agradeceu àqueles que votaram àfavor do projeto de lei, sendo que o
agradecimento não se estendeu aos vereadores que votaram contra referido projeto de lei.
Assim, para o PPS, não se trata de denegrir a imagem do vereador e, muito menos, de grave perseguição política pessoal. No máximo, uma
divergência de entendimentos, de prioridades da Administração, e do que émelhor para a população.
A entrevista realizada após a votação da Câmara Municipal que deliberou pela extinção da empresa pública CMTC, conforme consta dos
autos, traz a seguinte transcrição:
"Repórter - Qual foi a relação do executivo com o legislativo em 2017? Vice-Presidente do PPS - Com exceção da Tatiane e Leandro foi tudo
dez. Venho agradecer a eles por eles aprovarem o projeto. Quando eu digo eles eu não incluo nem a Tatiane nem o Leandro. Os nove
vereadores votaram a favor do fechamento da CMTC.”
Observa-se que a transcrição acima não indica ofensa alguma àimagem de Leandro, apenas expressa a opinião do Prefeito Municipal acerca
do posicionamento político do vereador por ocasião do voto contrário àextinção da empresa pública CMTC - Companhia Municipal de
Transporte Coletivo.
Sobre o fato, as testemunhas/informantes afirmaram o seguinte:
a) Amanda Maria Brunatto Silva Nassar (ID nº 29428 a 29440 dos autos de PET nº 0600128-88): testemunha do PPS; em outra Sessão o
prefeito agradeceu aos vereadores que tinham votado a favor do projeto para redução da tarifa do ônibus e afirmou que teve dois votos
contrários, mas não lembra se teria sido mencionando os nomes de Leandro e Tatiana; Leandro éum vereador bem ativo; Leandro votou contra
ao projeto de extinção do CMTC, ao fundamento de que não teria conhecimento total sobre o processo e sabe que Leandro mencionou algo
sobre corrupção também.
b) Lauro Luciano Stall (ID nº 335567 a 335571 dos autos de PET nº 0600128-88): Secretário de finanças do PPS; testemunha arrolada pelo
PPS, prestou depoimento na condição de informante, disse que: posso repetir as palavras dele (prefeito) no dia, e foram: “eu gostaria de
agradecer a todos os vereadores menos o vereador Leandro e a vereadora Tatiana, que votaram contra”; em momento algum houve qualquer
tipo de descriminação.
c) Simon Gustavo Caldas de Quadros (ID nº 29497 a 29508 dos autos de PET nº 0600401-67): éprocurador do Município e prestou
depoimento como informante e disse que: Leandro também votou contra a extinção da CMTC; houve redução na passagem de R$ 4,25 para
R$ 2,90; o Prefeito agradeceu aos vereadores que votaram a favor da extinção, com exceção de Leandro e Tatiana, que votaram contra.
d) Zaira Bonfim Lourenço (ID nº ID 29416 a 29423 e 335572 a 335577 dos autos de PET nº 0600128-88): assessora de Leandro e testemunha
por ele arrolada; prestou depoimento na condição de informante e disse que: na última sessão do ano passado o prefeito desmereceu a
votação do projeto da isenção da tarifa, em que ele falou que aquilo era mérito de todos os vereadores menos do vereador Leandro e de uma
outra vereadora, a Tatiana; eu estava lá e presenciei; essa isenção seria o processo de extinção da CMTC, em que o Leandro foi contrário; o
vereador justificou ter votado contrário porque queria investigar a corrupção, e não se permitiu; foi mencionado isso durante a sessão.
Pois bem.
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A insegurança das provas acostadas aos autos não permite a demonstração inequívoca de justa causa para a desfiliação de Leandro Andrade
Preto, exigível para a situação em tela.
O que se observa éque o caso trata-se, em verdade, de divergências de opiniões e posicionamentos, o que éperfeitamente natural dentro do
embate político interno da agremiação, não servindo como causa a justificar a grave discriminação pessoal.
Nesse sentido éa orientação da jurisprudência:
Pedido de decretação de perda de mandato eletivo. Preliminares de decadência do pedido, de ilegitimidade ativa do diretório municipal e de
inconstitucionalidade da Resolução TSE nº 22.610/07 rejeitadas. No tocante àprimeira, por ter sido o pedido ajuizado dentro dos trinta dias do
prazo legal. Quanto àsegunda, rejeição devida àalteração operada pela aludida norma, que, ao disciplinar o processo de perda de cargo
eletivo, ampliou os limites de atuação dos referidos órgãos partidários, legitimando-os a interpor tal demanda diretamente junto aos tribunais
regionais. Terceira prefacial afastada porquanto editada a resolução em razão de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, disciplinando a
matéria dentro dos limites de atribuição do TSE. Não comprovada a ocorrência da grave discriminação pessoal alegada pelos requeridos,
caracterizando-se apenas embate político interno da agremiação, com divergências de opiniões entre seus integrantes - situação comum
dentro de um partido. Procedência. (TRE/ RS PETIÇÃO n 442007, ACÓRDÃO de 11/03/2008, Relator(a) DRA. LIZETE ANDREIS SEBBEN,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Estadual, Tomo 50, Data 18/03/2008, Página 91)
Feitos Diversos. Pedido de decretação de perda de mandato eletivo. Desfiliação partidária sem justa causa. Vereador. Eleições 2004.
Preliminares. 1) Inconstitucionalidade da Resolução n. 22.610/2007/TSE. Não conhecida, nos termos do art. 113 do Regimento Interno. 2)
Impossibilidade jurídica do pedido. Não conhecida. Matéria examinada na arguição anterior. 3) Ilegitimidade ativa do terceiro suplente.
Rejeitada. Legitimidade do suplente, em qualquer posição decorre do art. 1º, §2º, da Resolução n. 22.610/2007/TSE. Cassação do mandato
eletivo permitirá que o terceiro suplente melhore sua colocação na ordem de suplência, detendo, assim, interesse jurídico. Mérito. Criação de
novo partido. Não configurada. Criação de órgão diretivo municipal apenas implementa, em âmbito local, programa e diretrizes partidárias já
existentes. Mudança substancial de programa partidário. Não-comprovação. Disputas intrapartidárias e descumprimento de estatuto não
caracterizam substancial mudança de programa partidário. Inexistência de alteração ideológica ou do programa da agremiação que justifique a
desfiliação. Grave discriminação pessoal. Não-comprovação. Disputas de poder e divergências relacionadas àatuação política de membros de
partido énatural no âmbito das agremiações políticas. Testemunhas não corroboraram a discriminação alegada. Procedência do pedido. (TRE/
MG FEITOS DIVERSOS n 932008, ACÓRDÃO n 4602 de 07/10/2008, Relator(a) SÍLVIO DE ANDRADE ABREU JÚNIOR, Publicação: DJEMG
- Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data 04/11/2008).
1. Fidelidade partidária. Desfiliação sem justa causa. Procedência do Pedido. 2. Divergência entre filiados partidários no sentido de ser
alcançada projeção política não constitui justa causa para desfiliação. 3. As causas determinantes da justa causa para a desfiliação estão
previstas no art. 1º, §1º, da Resolução nº 22.6010/2007. 4. O requerido não demonstrou grave discriminação pessoal a motivar o ato de
desfiliação. (TSE. Pet. nº 2756. Relator Ministro José Delgado. Sessão de 27.03.2008).
EMENTA –REQUERIMENTO- PERDA DE CARGO. DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. RESOLUÇÃO TSE Nº 22.610/2007. JUSTA CAUSA.
INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA. 1. A titularidade do mandato eletivo édo partido político pelo qual foi eleito o mandatário. Rompendo-se o
vínculo partidário com a desfiliação sem justa causa, cabível a reivindicação do cargo. 2. Somente fatos objetivos, sérios, repudiados
severamente pela consciência jurídico-moral, que tornem inexigível conduta conforme a fidelidade partidária, poderão ser considerados justa
causa. 3. Pedido procedente. (TRE/PR, Requerimento nº 785, Acórdão nº 32982, Rel. Dra. Gisele Lemke, Julgado em 06/05/2008).
Ademais, para o reconhecimento da justa causa énecessário que o filiado comprove que a divergência com o partido extrapola a discussão
política e constitua fato objetivamente discriminatório contra si e, além do mais, em sua essência, seja grave, ônus que não se desincumbiu.
Nesse sentido trago àbaila a seguinte jurisprudência:
PETIÇÃO. ELEIÇÕES 2006. AÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO SEM JUSTA CAUSA. DEPUTADO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. (...) 6.
No processo de perda de cargo eletivo por desfiliação sem justa causa, cabe ao autor a comprovação do fato constitutivo do ilícito (a
desfiliação partidária), recaindo sobre aquele que se desfiliou do partido político o ônus de demonstrar a ocorrência do fato extintivo (ocorrência
da justa causa), nos termos do art. 333, I e II do Código de Processo Civil. (...) 9. Pedido julgado procedente. (TSE, PET nº 3019 (3948149.2009.6.00.0000), Rel. Dr. Aldir Passarinho Junior, Julgado em 25/08/2010.
Diante da fragilidade das provas carreadas aos autos, não vislumbro a caracterização da justa causa para a desfiliação partidária, na medida
em que não restou demonstrada qualquer discriminação política ou pessoal ao vereador Leandro Andrade Preto, ainda que as testemunhas
tenham afirmado que o Prefeito desaprovava a postura de Leandro, nenhum ato de perseguição ou censura restou confirmado.
Destarte, mister o julgamento pela improcedência da Ação Declaratória de Justa Causa para Desfiliação Partidária nº 0600128-88, e, por
consequência, o julgamento pela procedente da Ação de Decretação de Perda de Mandato Eletivo nº 0600401-67, com a decretação da perda
do cargo de vereador de LEANDRO ANDRADE PRETO, nos termos do art. 10, da Resolução TSE nº 22.610/2007.
III –DISPOSITIVO
Por todo o exposto, não restando comprovada, de forma segura, a alegada grave discriminação pessoal, a justificar a desfiliação partidária, nos
termos da Resolução TSE n.º 22.610/2007, julgo improcedente a ação de declaração de justa causa nº 0600128-88, e, por consequência, julgo
procedente a ação de decretação de perda de mandato nº 0600401-67, decretando-se a perda do cargo de vereador de LEANDRO ANDRADE
PRETO, nos termos do art. 10, da Resolução TSE nº 22.610/2007.
Publique-se.
Após a publicação no DJE, comunique-se o presidente da Câmara Legislativa o teor da presente decisão, para que, no prazo de 10 (dez) dias,
seja empossado no cargo vago o próximo suplente do PPS, ainda filiado ao partido.
Autorizo a Secretária Judiciária àassinar os expedientes necessários ao cumprimento desta Decisão.
Écomo voto.
Curitiba, 10 de dezembro de 2018.
PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
PETIÇÃO Nº 0600128-88.2018.6.16.0000 - Araucária - PARANÁ - RELATOR: DR. PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO - REQUERENTE:
LEANDRO ANDREDE PRETO - Advogados do(a) REQUERENTE: BRUNNA HELOUISE MARIN - PR75763, LUIZ ALBERTO MARIM PR20276 - REQUERIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - ARAUCARIA/PR - Advogados do(a)
REQUERIDO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449, CAMILA COTOVICZ FERREIRA PR63569, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR74384, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR041756, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE PR58425
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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DECISÃO
Àunanimidade de votos, a Corte julgou procedente a ação de decretação de perda de mandato eletivo e improcedente a ação de declaração de
justa causa, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Taro Oyama. Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores:
Desembargador Gilberto Ferreira, Juízes Pedro Luis Sanson Corat, Paulo Afonso da Motta Ribeiro, Antonio Franco Ferreira da Costa Neto,
Jean Carlo Leeck e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Doutora Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 11.12.2018.
Proclamação da Decisão
Àunanimidade de votos, a Corte julgou procedente a ação de decretação de perda de mandato eletivo e improcedente a ação de declaração de
justa causa, nos termos do voto do Relator. Curitiba, 11/12/2018 RELATOR(A) PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO

Processo 0600128-88.2018.6.16.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600128-88.2018.6.16.0000 - Araucária - PARANÁ
RELATOR: PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO
REQUERENTE: LEANDRO ANDREDE PRETO
Advogados do(a) REQUERENTE: BRUNNA HELOUISE MARIN - PR75763, LUIZ ALBERTO MARIM - PR20276
REQUERIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - ARAUCARIA/PR
Advogados do(a) REQUERIDO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449, CAMILA
COTOVICZ FERREIRA - PR63569, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR74384, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR041756, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425
DESPACHO
PET Nº 0600128-88 E PET Nº 0600401-67
Na data de ontem, 11.12.2018, foram julgadas as duas ações de infidelidade partidária, tendo esta Corte Eleitoral decidido de forma unânime
pela improcedência da ação de declaração de justa causa nº 0600128-88, e, por consequência, procedência da ação de decretação de perda
de mandato nº 0600401-67, decretando-se a perda do cargo de vereador de LEANDRO ANDRADE PRETO, nos termos do art. 10, da
Resolução TSE nº 22.610/2007.
Ficou consignado, ainda, no julgamento a comunicação imediata ao presidente da Câmara Legislativa o teor da presente decisão, para que, no
prazo de 10 (dez) dias, fosse empossado no cargo vago o próximo suplente do PPS, ainda filiado ao partido.
Diante desse julgamento, ambas as partes peticionaram a este Relator.
O Partido Popular Socialista requer que, em função do cumprimento imediato do acórdão, seja expedido Ofício àCâmara Municipal de
Araucária ainda na tarde de quarta-feira, a fim de promover a devida execução do julgado, antes da publicação do acórdão, nos termos do que
decidido pelo TSE no RO 2246-61 e diante da eleição da mesa-diretora do Legislativo Municipal marcada para quinta-feira (id nº 1644016).
Foi apresentada também uma manifestação da Câmara Municipal de Araucária (Id nº 1645316) requerendo, com urgência, a notificação da
Câmara Municipal.
De outra sorte, Leandro Andrade Petro (Id nº 1648666) sustenta que deve ser aguardada a publicação do acórdão, a fim de que o requerido
tenha ciência da decisão exarada.
Éo relato necessário.
Discute-se, portanto, a possibilidade de execução do julgado, independentemente da publicação do acórdão.
Diante da peculiaridade do caso, levei a situação como questão de ordem a Plenário.
Foi discutida a questão e os pares definiram que situações externas, como a eleição para a mesa-diretora da Câmara noticiada, não tem o
condão de afastar a necessária publicação do acórdão para o cumprimento das decisões nele contidas.
Assim, na data de hoje, 12.12.2018, esta Corte Eleitoral decidiu que o feito deve seguir seu trâmite ordinário, aguardando-se a publicação do
acórdão no DJe para a execução imediata do julgado.
De todo o exposto, resta definida a questão de ordem levantada no sentido de se aguardar a publicação do acórdão para a execução imediata
do julgado.
Curitiba, 12 de dezembro de 2018.
PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO - Relator

Processo 0600401-67.2018.6.16.0000

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600401-67.2018.6.16.0000 - Araucária - PARANÁ
RELATOR: PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO
REQUERENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - ARAUCARIA/PR
Advogados do(a) REQUERENTE: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR74384, CAMILA COTOVICZ FERREIRA - PR63569, CAROLINA
PADILHA RITZMANN - PR81441, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR041756, JAYNE
PAVLAK DE CAMARGO - PR83449
REQUERIDO: LEANDRO ANDREDE PRETO, PARTIDO VERDE COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - ARAUCARIA/PR
Advogados do(a) REQUERIDO: BRUNNA HELOUISE MARIN - PR75763, LUIZ ALBERTO MARIM - PR20276 Advogados do(a) REQUERIDO:
ALAN LUIZ BONAT - PR52646, CAMILA FOSSA BALBINOT - PR73989, MELINA LIMA DE SA - PR77698, ROMANO ANTONIO
ZANLORENSI FILHO - PR72301, LEONARDO SPERB DE PAOLA - PR16015, ALESSANDRO PANASOLO - PR43849
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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PET Nº 0600128-88 E PET Nº 0600401-67
Na data de ontem, 11.12.2018, foram julgadas as duas ações de infidelidade partidária, tendo esta Corte Eleitoral decidido de forma unânime
pela improcedência da ação de declaração de justa causa nº 0600128-88, e, por consequência, procedência da ação de decretação de perda
de mandato nº 0600401-67, decretando-se a perda do cargo de vereador de LEANDRO ANDRADE PRETO, nos termos do art. 10, da
Resolução TSE nº 22.610/2007.
Ficou consignado, ainda, no julgamento a comunicação imediata ao presidente da Câmara Legislativa o teor da presente decisão, para que, no
prazo de 10 (dez) dias, fosse empossado no cargo vago o próximo suplente do PPS, ainda filiado ao partido.
Diante desse julgamento, ambas as partes peticionaram a este Relator.
O Partido Popular Socialista requer que, em função do cumprimento imediato do acórdão, seja expedido Ofício àCâmara Municipal de
Araucária ainda na tarde de quarta-feira, a fim de promover a devida execução do julgado, antes da publicação do acórdão, nos termos do que
decidido pelo TSE no RO 2246-61 e diante da eleição da mesa-diretora do Legislativo Municipal marcada para quinta-feira (id nº 1644016).
Foi apresentada também uma manifestação da Câmara Municipal de Araucária (Id nº 1645316) requerendo, com urgência, a notificação da
Câmara Municipal.
De outra sorte, Leandro Andrade Petro (Id nº 1648666) sustenta que deve ser aguardada a publicação do acórdão, a fim de que o requerido
tenha ciência da decisão exarada.
Éo relato necessário.
Discute-se, portanto, a possibilidade de execução do julgado, independentemente da publicação do acórdão.
Diante da peculiaridade do caso, levei a situação como questão de ordem a Plenário.
Foi discutida a questão e os pares definiram que situações externas, como a eleição para a mesa-diretora da Câmara noticiada, não tem o
condão de afastar a necessária publicação do acórdão para o cumprimento das decisões nele contidas.
Assim, na data de hoje, 12.12.2018, esta Corte Eleitoral decidiu que o feito deve seguir seu trâmite ordinário, aguardando-se a publicação do
acórdão no DJe para a execução imediata do julgado.
De todo o exposto, resta definida a questão de ordem levantada no sentido de se aguardar a publicação do acórdão para a execução imediata
do julgado.
Curitiba, 12 de dezembro de 2018.
PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO
Relator

Processo 0600401-67.2018.6.16.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO N.º 54.486
PETIÇÃO (1338) - 0600401-67.2018.6.16.0000 - Araucária - PARANÁ
RELATOR(A): PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO REQUERENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - ARAUCARIA/PR Advogados do(a) REQUERENTE: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR74384, CAMILA COTOVICZ
FERREIRA - PR63569, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425, GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR041756, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449 REQUERIDO: LEANDRO ANDREDE PRETO, PARTIDO VERDE
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - ARAUCARIA/PR Advogados do(a) REQUERIDO: BRUNNA HELOUISE MARIN - PR75763, LUIZ
ALBERTO MARIM - PR20276 Advogados do(a) REQUERIDO: ALAN LUIZ BONAT - PR52646, CAMILA FOSSA BALBINOT - PR73989,
MELINA LIMA DE SA - PR77698, ROMANO ANTONIO ZANLORENSI FILHO - PR72301, LEONARDO SPERB DE PAOLA - PR16015,
ALESSANDRO PANASOLO - PR43849
EMENTA. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DECLARATÓRIA DE JUSTA CAUSA CONEXA A AÇÃO DE PERDA DE MANDATO POR INFIDELIDADE
PARTIDÁRIA. PRELIMINARES. TEMPESTIVIDADE DAS AÇÕES. PERDA DE OBJETO. GRAVE DISCRIMINAÇÃO PESSOAL.
NECESSIDADE DA PRESENÇA DE TODOS OS REQUISITOS. MERAS DIVERGÊNCIAS E DESENTENDIMENTOS ENTRE O FILIADO E
SEU PARTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DECLARATÓRIA E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE PERDA DE
MANDATO.
1. A nova filiação do mandatário em outra legenda e a condição de eleito suplente para o cargo de Deputado Estadual não implica em perda
superveniente do objeto da ação declaratória de justa causa em relação ao partido anterior, eis que a finalidade em manter o mandato
permanece hígida.
2. A discordância das opiniões e posicionamentos no contexto da esfera partidária não configura discriminação política pessoal e não justifica a
desfiliação.
3. Ação declaratória julgada improcedente e ação de perda de mandato procedente.
I –RELATÓRIO
Tratam-se de duas ações, fundadas em desfiliação partidária nos termos da Resolução TSE nº 22.610/2007, sendo que a primeira refere-se
àação declaratória de justa causa proposta pelo filiado em face do partido e a segunda refere-se àação de perda de mandato eletivo proposta
pelo partido em face do suposto infiel e do novo partido.
1. Nesse contexto, a Petição nº 0600128-88.2018.6.16.0000 refere-se àAção Declaratória de Justa Causa para Desfiliação Partidária, proposta
em 28 de fevereiro de 2018 (ID nº 18331) pelo vereador LEANDRO ANDRADE PRETO, com fundamento no art. 1º, IV, §3º, da Resolução TSE
nº 22.610/2007, em face do Diretório Estadual do Partido Popular Socialista - PPS de Araucária.
Argumentou o requerente ter sofrido grave perseguição pessoal e discriminação, tendo em vista sua atuação política no Município de
Araucária. Alegou ser alvo de “insidiosa e persistente campanha de ódio e perseguição” pelo presidente do Partido Popular Socialista - PPS de
Araucária, Sr. Genildo Carvalho, atual secretário de governo municipal, e pelo vice-presidente do PPS de Araucária, Sr. Hissam Hussein
Dehaini, atual Prefeito, por meio de ações midiáticas na imprensa e em redes sociais, o que demonstraria a grave discriminação sofrida.
Apontou que os dirigente do PPS estariam se valendo do poder político e do poder econômico para fustigar, excluir e alijar o autor da vida
partidária, denegrindo sua imagem por meio dos canais de comunicação pagos pelo próprio Município.
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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Tal fato se deveria àconduta do autor, que fiscaliza os atos do Prefeito, questionando e discutindo o teor dos Projetos de Lei encaminhados
àCâmara, inclusive buscando o Judiciário para anular a tramitação de alguns deles, atraindo “a ira do mandatário e, de consequência
perseguição pessoal e grave discriminação”.
Assinalou o requerente que fatos concretos e específicos demonstram a grave discriminação por ele sofrida, na medida em que o PPS estaria
agindo de forma hostil e anormal, dificultando o exercício do seu mandato e de seus direitos partidários, em ofensa ao estatuto da agremiação.
Assinalou, ainda, que a grave discriminação pessoal se intensificou após a impetração do Mandado de Segurança nº 000692523.2017.8.16.0025, contra trâmite de Projeto de Lei de iniciativa do prefeito municipal, o qual teve a segurança concedida.
Assim, requereu o acolhimento da presente demanda para o fim de declarar-se a justa causa para sua desfiliação partidária do PPS,
autorizando-se a desfiliação sem a perda do mandato que exerce, com efeitos retroativos àdata de propositura da ação.
Ainda, solicitou a intimação da Comissão Provisória do PPS em Araucária na forma do art. 4º da Resolução nº 22.610/07, bem como a oitiva
das testemunhas Zaira Bonfim Lourenço (Diretora de Comunicação) e André Soares de Souza (vigilante) e do Ministério Público Eleitoral, na
forma do art. 6º da Resolução em comento.
Devidamente intimado, o PPS manifestou-se pela improcedência do pedido de declaração de justa causa para desfiliação partidária sem perda
do mandato eletivo, bem como requereu a oitiva de Rubens Bueno (Deputado Federal), de Amanda Nassar (vereadora de Araucária) e de
Samuel Almeida da Silva (Secretário Municipal de Planejamento de Araucária). (ID nº 19908).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela necessidade de dilação probatória para fins de demonstração da discriminação indicada
na inicial, devendo, para tanto, serem ouvidas as testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu para o fim de instruir os autos e corroborar suas
teses. Pugnou, na oportunidade, pela nova abertura de vista dos autos após o encerramento da fase de instrução, para a apresentação de
parecer de mérito (ID nº 20397).
Dessa forma, nos termos do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, deferi a produção de prova oral, consistente na inquirição das
testemunhas arroladas pelas partes, determinando a expedição de Carta de Ordem para o Juízo da 50ª Zona Eleitoral de Araucária para oitiva
de Zaira Bonfim Lourenço e André Soares de Souza, testemunhas arroladas pelo autor e de Amanda Nassar e Samuel Almeida da Silva,
testemunhas arroladas pelo réu. Ainda, a expedição de Carta Precatória para o Juízo de Brasília-DF, para a oitiva do Deputado Estadual
Rubens Bueno, testemunha arrolada pelo réu, nos termos do art. 454, inciso IV, do CPC, que estabelece prerrogativas em favor de autoridades
para serem ouvidas em sua residência ou no local onde exerçam suas funções (ID nº 20998).
2. Todavia, em 03 de maio de 2018, foi ajuizada pela Comissão Provisória do Partido Popular Socialista –PPS do Município de Araucária ação
declaratória de perda de mandato, autuada sob o nº 0600401-67.2018.6.16.0000 em face de LEANDRO ANDRADE PRETO e em face do
PARTIDO VERDE - PV (Comissão Provisória Municipal de Araucária), com fundamento na desfiliação do requerido do Partido Popular
Socialista - PPS sem justa causa, ocorrida em 05.04.2018 (ID nº 23301).
A ação foi distribuída a mim por prevenção em virtude da PETIÇÃO nº 0600128-88.2018.6.16.0000 (ID nº 23398).
Argumentou o requerente que o vereador utilizou-se de artifício ardiloso para se manter no cargo eletivo que ocupa, na medida em que buscou
junto ao Tribunal Regional Eleitoral a Ação Declaratória de Justa Causa para Desfiliação Partidária, autuada sob o nº 0600128-88. Dessa
forma, requereu, preliminarmente, o deferimento do pedido de reconhecimento de conexão entre as demandas, nos termos do art. 55 do
Código de Processo Civil.
Alegou, em síntese, que o requerido foi o candidato àvereança menos votado do PPS, recebendo apenas 1.184 (mil cento e oitenta e quatro)
votos, sendo eleito somente porque a agremiação recebeu grande número de votos. Ainda, assevera que sempre se manteve fiel ao livre
exercício do mandato do vereador, que em nenhum momento foi admoestado no desempenho da sua função, ao contrário, sempre foi
respeitado pelo partido. Todavia, o ímpeto pessoal e extravagante do requerido em se autopromover a qualquer custo o levou a adotar postura
contrária àadministração e àsociedade de Araucária, voltando seu mandato para situações imediatas e de cunho promocional, isso, porque
queria promover o seu nome àcondição de candidato a deputado estadual.
Assim, teria o requerido inventado e fantasiado a mirabolante tese de discriminação pessoal, objeto de análise nos autos 060012888.2018.6.16.0000, com o intuito de tentar justificar sua atitude de desfiliar-se do PPS, no dia 05/04/2018 e, na sequência, no dia 06/04/2018,
filiar-se ao PV, partido pelo qual deseja participar nas próximas eleições como candidato ao cargo de Deputado Estadual.
Reconheci a conexão entre as ações e, a fim de que ambas fossem julgadas em conjunto, evitando-se decisões contraditórias, determinei que
o Juízo da 50ª Zona Eleitoral de Araucária suspendesse o cumprimento da Carta de Ordem expedida nos autos de PET. nº 0600128-88 e
aguardasse a expedição de nova Carta de Ordem na presente ação, para a realização de uma única audiência para oitiva das testemunhas.
Ainda, determinei a intimação de Leandro Andrade Preto e do Partido Verde –PV para que apresentassem resposta àpresente demanda, (ID nº
23582).
Leandro Andrade Preto manifestou-se (ID nº 24453) alegando ser alvo de “insidiosa e persistente campanha de ódio e perseguição” pelo
presidente do Partido Popular Socialista - PPS de Araucária, Sr. Genildo Carvalho, atual secretário de governo municipal, e pelo vicepresidente da Câmara, Sr. Hissam Hussein Dehaini, atual Prefeito, por meio de ações midiáticas na imprensa e em redes sociais, o que
demonstraria a grave discriminação sofrida.
Apontou que os dirigente do PPS estariam se valendo do poder político e do poder econômico para fustigar, excluir e alijar o autor da vida
partidária, denegrindo sua imagem por meio dos canais de comunicação pagos pelo próprio Município. Tal fato se deve àconduta do autor, que
fiscaliza os atos do Prefeito, questionando e discutindo o teor dos Projetos de Lei encaminhados àCâmara, inclusive buscando o Judiciário
para anular a tramitação de alguns deles, atraindo “a ira do mandatário e, de consequência perseguição pessoal e grave discriminação”.
Abalizou, ainda, que fatos concretos e específicos demonstram a grave discriminação por ele sofrida, na medida em que o PPS estaria agindo
de forma hostil e anormal, dificultando o exercício do seu mandato e de seus direitos partidários, em ofensa ao estatuto da agremiação.
Apontou que a grave discriminação pessoal se intensificou após a impetração do Mandado de Segurança nº 0006925-23.2017.8.16.0025,
contra trâmite de Projeto de Lei de iniciativa do prefeito municipal, o qual teve a segurança concedida.
Ao final, requereu a oitiva de Iranini Vitor Lassen e Evelozio Joaquim dos Santos.
O Partido Verde- PV manifestou-se (ID nº 27089) asseverando que não encontrou óbice àfiliação do vereador, na medida em que recebeu
relatos das circunstâncias da desfiliação do vereador, que foi alvo de insidiosa e persistente campanha de ódio e perseguição por parte da
Cúpula do PPS. Apontou, ainda, que as alegações trazidas pelo vereador compõem hipótese de justa causa, porque houve grave
discriminação pessoal e perseguição política contra Leandro, motivo pelo qual pugnou pela total improcedência dos pedidos contidos na
exordial.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela necessidade de dilação probatória para fins de reconhecimento de justa causa para o
pedido de desfiliação de Leandro Andrade Preto do PPS, devendo, para tanto, serem ouvidas as testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu
para o fim de instruir os autos e corroborar suas teses. Pugnou, na oportunidade, pela nova abertura de vista dos autos após o encerramento
da fase de instrução, para a apresentação de parecer de mérito (ID nº 27320).
3. Determinei a expedição de Carta de Ordem para o Juízo da 50ª Zona Eleitoral de Araucária para oitiva de Lauro Luciano Stall, Simon
Gustavo Caldas de Quadros e Fabiano Melo dos Santos, testemunhas arroladas pelo autor, e de Iranini Vitor Lassen e Evelozio Joaquim dos
Santos, testemunhas arroladas pelo réu, nos presentes autos de PET. nº 0600401-67, bem como para oitiva de Zaira Bonfim Lourenço e André
Soares de Souza, testemunhas arroladas pelo autor e de Amanda Nassar e Samuel Almeida da Silva, testemunhas arroladas pelo réu, nos
autos de PET. nº 0600128-88 (ID nº 27674).
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Foram juntados aos autos a Carta Precatória (ID nº 28852 dos autos de PETIÇÃO nº 0600128-88) e a Carta de Ordem (ID nº 29409 dos autos
de PET. nº 0600128-88 e ID nº 29472 dos autos de PET. nº 0600401-67), sendo encerrada a fase instrutória, determinando-se a abertura de
vistas às partes e àProcuradoria Regional Eleitoral para apresentação de alegações finais no prazo comum de 48 (quarenta e oito) horas, nos
termos do art. 7º da Res. TSE nº 22.610/2007 (ID nº 29693 dos autos de PET. nº 0600128-88 e ID nº 29692 dos autos de PET. nº 060040167).
Nos autos de PET. nº 0600401-67 o Partido Verde-PV apresentou alegações finais, preliminarmente, pugnando pela nulidade de todos os atos
praticados na audiência realizada no dia 12/07/2018, tendo em vista que não foi intimado da realização do ato. No mérito, pela improcedência
dos pedidos formulados na inicial (ID nº 30374 e 30375).
O Partido Popular Socialista-PPS, por sua vez, apresentou alegações finais manifestando-se, preliminarmente, pela ausência da nulidade
apontada pelo Partido Verde-PV, por entender que o trâmite foi correto. No mérito, pela procedência do pedido contido na inicial, com a
consequente perda do cargo eletivo do vereador requerido, devendo o mandato ser devolvido ao PPS (ID nº 30455).
Em sede de alegações finais, Leandro Andrade Preto manifestou-se pela improcedência do pedido inicial de perda de mantado, reconhecendose a justa causa (ID nº 30475).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela procedência do pedido contido na presenta Ação de Decretação de Perda de Cargo
Eletivo, entendendo que as provas carreadas são insuficientes para caracterizar a justa causa para a desfiliação partidária do vereador (ID nº
35522).
Diante da manifestação do Partido Verde - PV, na qual apontou a ausência de intimação acerca da audiência de instrução realizada no dia
12/07/2018 pelo Juízo da 50ª Zona Eleitoral de Araucária, determinei àSecretaria que encaminhasse as alegações finais ao Juízo Ordenado,
para que prestasse informações sobre a suposta nulidade arguida pelo requerido (ID nº 46523.
O Juízo Eleitoral da 50ª Zona Eleitoral de Araucária manifestou-se sobre a suposta nulidade, asseverando que as partes são intimadas da
expedição da carta no juízo de origem (CPC, art. 261, §1º e CPP, art. 222) e devem acompanhar o cumprimento das diligências perante o juízo
destinatário (CPC, art. 261, §2º) e, ainda, intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da
audiência no juízo deprecado (Súmula 273 STJ). Apontou que a Secretaria, por lapso, procedeu àintimação parcial dos envolvidos (ID nº
181432).
Acerca da nulidade, Leandro Andrade Preto manifestou-se pela procedência do pedido do PV, reconhecendo-se a nulidade da audiência
realizada (ID nº 291782).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela anulação do processo desde o momento em que houve a inobservância da formalidade,
para que se renovasse o ato instrutório, com a devida intimação das partes (ID nº 298023).
Diante da ausência de intimação do Partido Verde-PV, declarei nulos os atos praticados a partir da audiência de instrução e determinei o
retorno dos autos ao Juízo da 50ª Zona Eleitoral de Araucária, por meio de carta de ordem, para o regular processamento do feito (ID nº
304077).
A Carta de Ordem foi devidamente cumprida e juntada aos autos de PET. nº 0600401-67 (ID nº 335530) e aos autos de PET. nº 0600128-88
(ID nº 335556).
Nova abertura de vista às partes e àProcuradoria Regional Eleitoral para apresentação de alegações finais (ID nº 346866 nos autos de PET. nº
0600128-88 e ID nº 346916 nos autos de PET. nº 0600401-67).
Alegações finais por Leandro Andrade Preto (ID nº 443266 nos autos de PET. nº 0600128-88 e ID nº 443366 nos autos de PET. nº 060040167); pelo Partido Verde –PV (ID nº 463916 nos autos de PET. nº 0600401-67); e pelo PPS (ID nº 493766 nos autos de PET. nº 0600128-88 e
ID nº 493816 nos autos de PET. nº 0600401-67).
A Procuradoria Regional Eleitoral reiterou o parecer anteriormente ofertado, manifestando-se pela improcedência do pedido formulado na Ação
de Justificação de Desfiliação Partidária (ID nº 807066 nos autos de PET. nº 0600128-88), bem como pela procedência do pedido formulado na
Ação de Decretação de Perda de Cargo Eletivo (ID nº 807116 nos autos de PET. nº 0600401-67).
Éo relatório.

II –VOTO

II.i) Preliminares
Inicialmente destaco que embora LEANDRO ANDRADE PRETO tenha sido eleito suplente para o cargo de Deputado Estadual no pleito de
2018 (http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/PR/160000612829), ainda remanesce interesse no julgamento
das presentes demandas, porque o autor da PET nº 0600128-88 e primeiro réu na PET nº 0600401-67 permanece como vereador pelo
Município de Araucária até o presente momento.
II.ii) da Tempestividade das ações
Em relação àação declaratória de justa causa para desfiliação partidária, a Resolução TSE nº 22.610/2007 não impõe prazo ao seu
ajuizamento em razão da natureza da decisão, pois o §3º, do art. 1º prevê simplesmente que o mandatário que se desfiliou ou pretenda
desfiliar-se pode pedir a declaração da existência de justa causa, fazendo citar o partido, na forma desta resolução.
Portanto, revela-se tempestiva a PET nº 0600128-88, protocolizada em 28 de fevereiro de 2018 (ID nº 18331).
Da mesma forma, étempestiva a PET nº 0600401-67, isso porque o vereador desfiliou-se do PPS no dia 05/04/2018 e a presente ação foi
proposta no dia 03/05/2018, portanto dentro do prazo de 30 (trinta) dias estabelecido na Resolução TSE nº 22.610/2007.
Com efeito, a Resolução TSE nº 22.610/2007 determina que:
Art. 1º O partido político interessado pode pedir, perante a Justiça Eleitoral, a decretação da perda de cargo eletivo em decorrência de
desfiliação partidária sem justa causa. (...) §2º Quando o partido político não formular o pedido dentro de 30 (trinta) dias da desfiliação, pode
fazê-lo, em nome próprio, nos 30 (trinta) subsequentes, quem tenha interesse jurídico ou o Ministério Público Eleitoral.
II.iii) Mérito
Como relatado, tratam-se de duas ações conexas de desfiliação partidária. A primeira, consubstanciada na PET. nº 0600128-88, Ação
Declaratória de Justa Causa fundada no art. 1º, §3º, da Resolução TSE nº 22.610/2007 e a segunda, PET. nº 0600401-67, Ação de Perda de
Cargo Eletivo por Desfiliação Partidária, fundada no art. 1º, §2º do mesmo diploma legal, que assim dispõem:
Art. 1º O partido político interessado pode pedir, perante a Justiça Eleitoral, a decretação da perda de cargo eletivo em decorrência de
desfiliação partidária sem justa causa. (...) §2º Quando o partido político não formular o pedido dentro de 30 (trinta) dias da desfiliação, pode
fazê-lo, em nome próprio, nos 30 (trinta) subsequentes, quem tenha interesse jurídico ou o Ministério Público Eleitoral. §3º O mandatário que
se desfiliou ou pretenda desfiliar-se pode pedir a declaração da existência de justa causa, fazendo citar o partido, na forma desta resolução.
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No mérito, o cerne da discussão em ambas as ações funda-se na hipótese de desfiliação por justa causa, fundada na grave discriminação
pessoal, que já possuía previsão no art. 1º, §1º, IV, da Resolução TSE nº 22.610/2007, alçada ao patamar legal por meio da Lei nº
13.165/2015, ao introduzir na Lei dos Partidos Políticos o art. 22-A, in verbis:
Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa causa, do partido pelo qual foi eleito. (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015) Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária somente as seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei
nº 13.165, de 2015) I - mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário; (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015) II - grave
discriminação política pessoal; e (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015) III - mudança de partido efetuada durante o período de trinta dias que
antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer àeleição, majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente.
No caso em tela, o autor/réu LEANDRO ANDRADE PRETO afirmou ter sofrido grave perseguição pessoal e discriminação, tendo em vista sua
atuação política no Município de Araucária.
Assinalou o requerente que fatos concretos e específicos demonstram a grave discriminação por ele sofrida, na medida em que o PPS estaria
agindo de forma hostil e anormal, dificultando o exercício do seu mandato e de seus direitos partidários, em ofensa ao estatuto da agremiação.
Os fatos seriam os seguintes:
i) criação do gabinete itinerante pelo autor, atraindo a reprovação do Prefeito (vice-presidente do PPS de Araucária); ii) ameaça de expulsão do
partido pelo vice-presidente, como forma de intimidação, por meio do Jornal “O Popular”, com mensagens subliminares e em matéria
jornalística publicada neste e em diversos outros veículos, todos prestadores de serviço para o município; iii) atuou para impedir que a
prefeitura acabasse com a feirinha gastronômica de Araucária, solicitando ao Ministério Público intervenção para impedir a extinção daquela;
iv) não éconvocado e nem convidado para eventos e reuniões do PPS, inclusive deliberativos, e foi excluído da reunião realizada na prefeitura
com o presidente estadual, Deputado Rubens Bueno, tendo protocolado expedientes e requerimentos junto ao PPS municipal, estadual e
nacional, solicitando explicações, os quais não foram respondidos; v) vice-presidente do PPS denigre a sua imagem, como por exemplo: Sr.
Hissam compareceu a câmara de Araucária e após a sessão deu entrevista ao site da Rádio Gralha Azul denegrindo a imagem do autor por
este ter realizado reunião para discutir a extinção da empresa pública CMTC - Companhia Municipal de Transporte Coletivo.
Assinalou, ainda, que a grave discriminação pessoal se intensificou após a impetração do Mandado de Segurança nº 000692523.2017.8.16.0025, contra trâmite de Projeto de Lei de iniciativa do prefeito municipal, o qual teve a segurança concedida.
O Diretório Municipal de Araucária do Partido Popular Socialista –PPS argumentou que o vereador utilizou-se de artifício ardiloso para se
manter no cargo eletivo que ocupa, na medida em que buscou junto ao Tribunal Regional Eleitoral a Ação Declaratória de Justa Causa para
Desfiliação Partidária, autuada sob o nº 0600128-88.
Passo a analisar os fatos narrados.
i) Criação do gabinete itinerante pelo autor, atraindo a reprovação do Prefeito
Leandro Andrade Preto afirmou que a sua iniciativa em criar o gabinete itinerante para facilitar o acesso do cidadão ao Poder Legislativo atraiu
a reprovação do Prefeito Municipal (vice-presidente do PPS de Araucária), o qual entenderia que a atuação do autor como parlamentar deveria
se limitar àsede do Poder Legislativo Municipal e, mais do que isso, a ação ampliaria a demanda por serviços públicos que devem ser
atendidos pelo Poder Municipal.
Afirmou que o Secretário de Governo (Presidente do PPS) e o Prefeito Municipal (Vice-Presidente do PPS) utilizaram-se de poder político e
econômico para impedir que agisse com a liberdade parlamentar que a lei lhe confere, deixando-lhe sob constante ameaça de ser expulso do
partido. Tais ameaças teriam sido ostensivas e praticadas por meio de entrevistas aos veículos de comunicação do município.
Sobre a alegação, o Partido Popular Socialista-PPS asseverou que a criação do gabinete itinerante em nada configuraria a discriminação
afirmada pelo vereador. Isso, porque as ações do vereador em nada afetam o Poder Executivo, o Prefeito e nem tampouco o partido enquanto
instituição.
Sobre o fato as testemunhas/informantes afirmaram o seguinte:
a) Lauro Luciano Stall (ID nº 335567 a 335571 dos autos de PET nº 0600128-88): Secretário de finanças do PPS, testemunha arrolada pelo
PPS, prestou depoimento como informante; afirmou que: Leandro perguntou a um dos dirigentes do PPS se era possível fazer o gabinete
itinerante e teve uma resposta positiva; solicitou orientações sobre a forma de fazê-lo; o gabinete itinerante surgiu no primeiro mês de governo,
Leandro deixou para sair na data limite para poder se desfiliar para filiar-se o outro partido e ser candidato, poderia ter saído antes.
b) Iranini Vitor Lassen (ID nº 335564 a 335566 dos autos de PET nº 0600128-88 e ID nº 335541 a 335543 dos autos de PET nº 0600401-67):
ouvido como informante; asseverou que: crê que o gabinete itinerante gerou conflitos entre Leandro e a administração.
c) Evelozio Joaquim dos Santos (ID nº 29522 a 29538 dos autos de PET nº 0600401-67 e 335557 a 335563 dos autos de PET nº 0600128-88),
testemunha arrolada por Leandro, prestou depoimento na condição de informante, disse que: sobre o gabinete itinerante viu somente nas
redes sociais, pessoalmente nunca viu; pelo que ele via nas fotos e vídeos era o próprio Leandro atuando no gabinete.
d) Samuel Almeida Da Silva (ID nº 29441 a 29450 dos autos de PET nº 0600128-88): Secretário Municipal de Planejamento de Araucária,
testemunha arrolada pelo PPS, foi ouvido como informante: não sabe se a criação do gabinete itinerante gerou descontentamento de pessoas
ligadas ao PPS; o vereador Leandro o consultou sobre a criação do gabinete, oportunidade em que o orientou e foi, inclusive, favorável.
Destarte, as provas carreadas aos autos e os depoimentos prestados não demonstraram qualquer ato concreto de censura ou perseguição
contra o vereador Leandro.
ii) Ameaça de expulsão do partido
O vereador Leandro afirmou que o Prefeito Municipal, por meio do Jornal “O Popular”, divulgou questões internas do partido como se fossem
notícias, configurando-se como mensagens subliminares de sua expulsão do partido.
A ameaça teria sido fruto da atuação do parlamentar na condição de membro da Comissão Permanente de Justiça e Redação da Câmara
Municipal de Araucária, que impetrou Mandado de Segurança em face da aprovação de Projeto de Lei de iniciativa do Prefeito Municipal.
Assim, por meio de matéria jornalística publicada àépoca teria restado consignado que o autor seria expulso do partido porque não estaria
“obedecendo” o Prefeito Municipal.
O PPS asseverou que a alegação éfrágil, não tendo nenhum processo, nenhum pedido, nenhuma nota, sendo uma “criação cerebrina,
malévola, mendaz” do vereador.
Pois bem.
Leandro colaciona àexordial uma matéria veiculada em blog pessoal, de autoria de Vitor Lassen, na qual faz alusão àsuposta ameaça de
expulsão em análise (id. 18338).
Note-se:
" Em nota Oficial no Jornal O Popular o partido PPS ameaçou que irá expulsar o Vereador Leandro caso este continue a se posicionar contra
os projetos Antipopulares que o Prefeito quer aprovar, vale ressaltar que o partido conta com o Presidente Genildo Carvalho e Vice Presidente
Hissam Hussem Dehaini. O estopim teria sido o posicionamento do Vereador que ingressou com Mandado de Segurança contra as
ilegalidades e abusos cometidos pelo Presidente da Câmara Ben Hur na votação do Projeto de Lei 1999/20. [...] As constantes ameaças que o
Vereador vem sofrendo pelo Diretório Municipal, já são provas suficientes pra comprovar grave discriminação pessoal sofrida, tratamento
desigual e injusto, que viola o princípio da igualdade por conta da característica pessoal, tornando insustentável e inexigível a permanência do
Vereador no respectivo partido político, pois este não pode ficar submetido ao isolamento e desprestígio dentro da sigla partidária, sendo assim
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fundamenta-se o acima com o revanchismo excessivo, ameaças internas, prejudicando o vereador causando repulsa aos eleitores. Podemos
mencionar a “grave discriminação pessoal”, como causa autorizativa de desfiliação partidária sem perda do mandato por infidelidade, na
hipótese de desvio de conduta do Diretório Estadual que resolve impingir medidas antidemocráticas e de inobservância ao estatuto interno."
(Disponível em: https://vitorlassen.wordpress.com/2017/07/13/pps-tenta-calar-vereador-leandro-sob-ameaca-de-expulsao-o-que-pode-motivara-sua-desfiliacao/comment-page-1/).
A nota oficial que teria sido divulgada no Jornal “O Popular” éa seguinte (fls. 03/04 do ID nº 18338 dos autos de PET. nº 0600128-88):
Analisando a colagem trazida aos autos, não épossível ter certeza inequívoca de que a matéria veiculada no Jornal “O Popular” tratou-se de
ameaça de expulsão de Leandro do PPS ou de mera opinião do veículo de comunicação.
Todas as demais notas citadas na inicial referem-se àmera expressão da opinião do responsável pela página, Sr. Vitor Lassen, não servindo
para comprovação do alegado.
Sobre o fato as testemunhas/informantes afirmaram o seguinte:
a) Iranini Vitor Lassen (ID nº 335564 a 335566 dos autos de PET nº 0600128-88 e ID nº 335541 a 335543 dos autos de PET nº 0600401-67):
ouvida como informante, asseverou que: foram feitas várias publicações nos jornais locais, principalmente no Jornal “O Popular”, sempre com
uma postura de perseguição do prefeito a Leandro; foi a partir do momento em que Leandro começou a cobrar o nepotismo praticado pelo
Prefeito éque começou o conflito; o Jornal “O Popular” divulgou uma matéria sobre a possível expulsão do Leandro do PPS por infidelidade
partidária; dentro do partido não sabe se foi questionado sobre a expulsão.
b) Evelozio Joaquim dos Santos (ID nº 29522 a 29538 dos autos de PET nº 0600401-67 e 335557 a 335563 dos autos de PET nº 0600128-88),
testemunha arrolada por Leandro, prestou depoimento na condição de informante, disse que: teve conhecimento sobre a veiculação de uma
matéria no jornal “O Popular” a respeito do partido ter a pretensão de expulsar Leandro; a matéria viralizou nas redes sociais; o prefeito sempre
tornava claro, publicamente, que “se não jogasse o jogo dele estaria fora”; comentava de maneira informal; pessoalmente ouviu comentários
sobre a expulsão do Leandro do partido; em relação ao Jornal “O Popular” sabe que o mesmo tem ligação de fonte e financeira com a
prefeitura, sempre teve até com gestões passadas; não éo veículo oficial, mas éutilizado para publicidade oficial; o jornal não faz críticas e nem
se posiciona com relação àgestão municipal e quanto ao legislativo “dá umas arranhadas”; em relação ao Leandro parece que émais eficaz, vai
com menos suavidade que vai com relação ao prefeito, mais afinco.
c) Zaira Bonfim Lourenço (ID nº ID 29416 a 29423 e 335572 a 335577 dos autos de PET nº 0600128-88): assessora de Leandro e testemunha
por ele arrolada; prestou depoimento na condição de informante e disse que: o Jornal “O Popular” era sempre contrário, falou mal do Leandro
em muitos momentos; não tem conhecimento se esse jornal presta serviços àprefeitura, se écontratado pela prefeitura; as notícias que via são
desse jornal e criticava a atuação do vereador; nessas notícias e críticas, algumas tinham referências, as fontes eram do PPS; quando
trabalhava na Câmara não havia menção de o PPS expulsar o vereador do partido, sendo que tudo o que ficou sabendo foi através da mídia; o
jornal faz críticas ao trabalho do Leandro, o que leva a crer que essas críticas são encomendadas pelo PPS e não éa posição do próprio jornal;
o presidente da Câmara teria alguma amizade com o dono do jornal, pelo o que via; atualmente o presidente da Câmara éoposição política ao
Leandro; quem era responsável pela comunicação direta com o jornal era a presidência, não o presidente da Câmara.
d) Simon Gustavo Caldas de Quadros (ID nº 29497 a 29508 dos autos de PET nº 0600401-67): Procurador do Município; testemunha arrolada
pelo PPS, prestou depoimento como informante e disse que: não sabe se o Jornal “O Popular” tem ligação com a Prefeitura ou com a Câmara;
mas sabe que éum jornal bem independente, que inclusive já fez matéria contra o prefeito; a matéria sobre a expulsão foi veiculada em um
blog que faz oposição ao Prefeito; o responsável éum ex-secretário municipal que foi demitido pelo Prefeito e criou o blog.
Ainda que as testemunhas tenham afirmado que o Prefeito desaprovava a postura de Leandro e que existiam alguns conflitos de idéias,
nenhum ato de perseguição ou censura restou comprovado.
iii) Atuou para impedir que a prefeitura acabasse com a feirinha gastronômica de Araucária
Assegurou o vereador que era intenção do Prefeito Municipal acabar com uma feirinha gastronômica que existia há muitos anos no Município
de Araucária. Apontou que requereu ao Ministério Público que intervisse para impedir a extinção da feira.
Diante da intervenção, o Prefeito Municipal teria sido forçado a manter a regularidade da feirinha, sem poder tomar nenhuma iniciativa
institucional contra o vereador, intensificando, dessa forma, a campanha de desprestígio do vereador.
O PPS afirmou que não houve intenção do Prefeito –que sequer éparte na ação –de “acabar com a feirinha” e que isto não levaria a qualquer
campanha de “desprestígio do autor”, como alega.
As testemunhas/informantes asseveraram o seguinte:
a) Lauro Luciano Stall (ID nº 335567 a 335571 dos autos de PET nº 0600128-88): Secretário de finanças do PPS; testemunha arrolada pelo
PPS, prestou depoimento na condição de informante, disse que: a gente levantou a hipótese de retirar a feira, porque sequer água e luz os
feirantes pagavam; eu como liquidante pedi a retirada da feira dali.
b) Simon Gustavo Caldas de Quadros (ID nº 29497 a 29508 dos autos de PET nº 0600401-67): Procurador do Município; testemunha arrolada
pelo PPS, prestou depoimento como informante e disse que: a feirinha gastronômica éum imbróglio jurídico; não houve reunião no partido para
falar sobre infidelidade partidária de Leandro; nunca nem foi preocupação do partido essa questão de Leandro se posicionar contra.
c) Zaira Bonfim Lourenço (ID nº ID 29416 a 29423 e 335572 a 335577 dos autos de PET nº 0600128-88): assessora de Leandro e testemunha
por ele arrolada; prestou depoimento na condição de informante e disse que: ouviu dizer nos corredores da Câmara que houve um mandado
de segurança contra o fechamento da feirinha gastronômica de Araucária, isso gerou alguma insatisfação ou represália; viu alguma coisa no
facebook também, mas não lembra exatamente o que; lembra de ter sido comentado a respeito, mas não lembra o quê.
Acerca da alegada perseguição por conta da intervenção para manter em atividade a feira gastronômica, analisando os documentos acostados
aos autos, bem como os depoimentos prestados, observa-se que não restou demonstrado nenhum ato concreto de perseguição política ou
pessoal contra a pessoa de Leandro.
iv) Não éconvocado e nem convidado para eventos e reuniões do PPS
Leandro afirmou que não éconvocado e nem convidado para eventos e reuniões do PPS, inclusive para aqueles deliberativos. Asseverou,
ainda, que foi excluído da reunião realizada na prefeitura com o presidente estadual, Deputado Rubens Bueno, tendo protocolado expedientes
e requerimentos junto ao PPS municipal, estadual e nacional, solicitando explicações, os quais não foram respondidos.
O PPS afirmou que a afirmação éfalsa, porque o vereador, em reunião realizada com o Diretório Municipal, conforme Ata (ID nº nos autos de
PET. nº 0600128-88), foi inclusive votado pelo Prefeito para ser o líder do Partido na Câmara.
Acerca da não convocação de Leandro Andrade Preto para a única reunião do PPS em Araucária que contou com a participação do deputado
Rubens Bueno, o PPS afirmou que não localizou Leandro para convocá-lo, sustentando que não se tratou de reunião, mas de simples visita do
deputado federal ao Município.
Sobre os fatos, as testemunhas/informantes falaram o seguinte:
a) Rubens Bueno (ID nº 28854, fl. 26 dos autos de PET nº 0600128-88): Deputado Federal, testemunha arrolada pelo PPS, sobre a sua ida ao
Município de Araucária, afirmou que: ao contrário do narrado, fez uma visita e não uma reunião formal; pelo que sabe o diretório municipal não
tem excluído o vereador de suas reuniões; são poucas as reuniões realizadas pelo diretório municipal; o depoente costuma, em razão de seu
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mandato, fazer audiências públicas para prestação de contas; o partido exige de seus filiados candidatos que participem de cursos
obrigatórios, inclusive para o exercício do mandato; o próprio autor foi quem criou situações para justificar a sua desfiliação.
b) Lauro Luciano Stall (ID nº 335567 a 335571 dos autos de PET nº 0600128-88): Secretário de finanças do PPS; testemunha arrolada pelo
PPS, prestou depoimento na condição de informante, disse que: não houve qualquer convocação de reunião pelo PPS, em que participou
Rubens Bueno, e que o Leandro não tenha sido convidado; de 2017 para cá houve uma única reunião, o vereador Leandro participou dessa
reunião, que era para escolher o líder do partido, o vereador Leandro não quis se colocar como candidato, eu e o Prefeito pedimos e votamos
para que o Leandro fosse o líder do partido, isso foi em 2017 início de 2018; o vereador Claudinho foi aclamado, o vereador Leandro pediu a
palavra e ele disse “não, não quero entrar em votação porque o vereador Claudinho quer ser líder e eu abro mão para que ele seja o líder”;
essa foi a única reunião.
c) Simon Gustavo Caldas de Quadros (ID nº 29497 a 29508 dos autos de PET nº 0600401-67): éprocurador do Município e prestou
depoimento como informante e disse que: Rubens Bueno compareceu várias vezes em Araucária; a reunião que Leandro se refere aconteceu
em outubro e foi uma troca de informações administrativas, foi de surpresa, informal, foi uma troca de experiências, não foi partidária; pelo que
sabe Leandro foi convidado, mas não sabe porque o vereador não compareceu; o discurso de perseguição começou às vésperas da
desfiliação; na sua visão parece que Leandro construiu uma saída para desfiliar-se do PPS e ser candidato a Deputado por outro partido.
d) Evelozio Joaquim dos Santos (ID nº 29522 a 29538 dos autos de PET nº 0600401-67 e 335557 a 335563 dos autos de PET nº 0600128-88),
testemunha arrolada por Leandro, prestou depoimento na condição de informante, disse que: aconteceu uma reunião com o partido que foi a
prestação de contas do Deputado Federal Rubens Bueno e nessa oportunidade não foi escolhido líder de bancada, Leandro não estava
presente e a reunião foi aberta aos filiados e a convocação foi por rede social e mensagens; tem conhecimento de que a reunião foi realizada
no dia 31/10/2017; viu sobre a reunião por diversas fontes; ficou sabendo após ter sido realizada a reunião e não sabe se Leandro foi chamado
para comparecer; sabe que a finalidade expressa era partidária, porque era o presidente estadual do partido, apresentando projeto estadual do
partido; entende que começou a haver uma perseguição do Leandro porque o grupo realiza reuniões, realiza atividades, toma posições e “se
você não échamado, você não pertence aquele grupo”; Leandro alegava que não era chamado, inclusive publicava nas redes sociais e
questionava o fato de não ter sido chamado para as reuniões; por esses fatos entende que Leandro estava sendo perseguido, mas não apenas
por isso, o fato de não ser atendido nos seus requerimentos.
e) Zaira Bonfim Lourenço (ID nº ID 29416 a 29423 e 335572 a 335577 dos autos de PET nº 0600128-88): assessora de Leandro e testemunha
por ele arrolada; prestou depoimento na condição de informante e disse que: aconteciam reuniões na Câmara, secretários, vereadores, muitas
vezes ele não era chamado; o presidente da Câmara sempre falava que tinha que derrubar o Leandro porque a forma com a qual ele
trabalhava só prejudicava os outros vereadores.
f) Samuel Almeida Da Silva (ID nº 29441 a 29450 dos autos de PET nº 0600128-88): Secretário Municipal de Planejamento de Araucária,
testemunha arrolada pelo PPS, foi ouvido como informante: participou várias vezes de Reunião com Rubens Bueno e o Leandro sempre
participava, somente na última o vereador não compareceu.
Em que pese as testemunhas tenham afirmado que Hissam Hussein Dehaini desaprovava a postura de Leandro, nenhum ato concreto de
censura foi demonstrado ao longo da instrução processual.
v) Vice-presidente do PPS (Prefeito Municipal) denigre a sua imagem
Leandro afirmou que o Prefeito Municipal denegriu a sua imagem quando concedeu uma entrevista àRádio Gralha Azul, após uma Sessão na
Câmara Municipal, na qual deliberou-se sobre a extinção da empresa pública CMTC - Companhia Municipal de Transporte Coletivo.
Assevera o PPS que o requerente se refere a entrevista em que o Prefeito omitiu opinião sobre o fato do vereador votar contra um projeto de
lei do Poder Executivo, de iniciativa do Prefeito, que implicou na redução de tarifa de ônibus de R$ 4,25 para R$ 2,90. O projeto visava a
extinção de empresa pública que gerenciava transporte público municipal e custava aos cofres públicos cerca de 70 (setenta) milhões de reais
por ano. A medida teria resultado em economia de mais de 40 (quarenta) milhões de reais por ano. O vereador votou contra a extinção dessa
empresa pública CMTC e, na entrevista concedida àRádio, o Prefeito agradeceu àqueles que votaram àfavor do projeto de lei, sendo que o
agradecimento não se estendeu aos vereadores que votaram contra referido projeto de lei.
Assim, para o PPS, não se trata de denegrir a imagem do vereador e, muito menos, de grave perseguição política pessoal. No máximo, uma
divergência de entendimentos, de prioridades da Administração, e do que émelhor para a população.
A entrevista realizada após a votação da Câmara Municipal que deliberou pela extinção da empresa pública CMTC, conforme consta dos
autos, traz a seguinte transcrição:
"Repórter - Qual foi a relação do executivo com o legislativo em 2017? Vice-Presidente do PPS - Com exceção da Tatiane e Leandro foi tudo
dez. Venho agradecer a eles por eles aprovarem o projeto. Quando eu digo eles eu não incluo nem a Tatiane nem o Leandro. Os nove
vereadores votaram a favor do fechamento da CMTC.”
Observa-se que a transcrição acima não indica ofensa alguma àimagem de Leandro, apenas expressa a opinião do Prefeito Municipal acerca
do posicionamento político do vereador por ocasião do voto contrário àextinção da empresa pública CMTC - Companhia Municipal de
Transporte Coletivo.
Sobre o fato, as testemunhas/informantes afirmaram o seguinte:
a) Amanda Maria Brunatto Silva Nassar (ID nº 29428 a 29440 dos autos de PET nº 0600128-88): testemunha do PPS; em outra Sessão o
prefeito agradeceu aos vereadores que tinham votado a favor do projeto para redução da tarifa do ônibus e afirmou que teve dois votos
contrários, mas não lembra se teria sido mencionando os nomes de Leandro e Tatiana; Leandro éum vereador bem ativo; Leandro votou contra
ao projeto de extinção do CMTC, ao fundamento de que não teria conhecimento total sobre o processo e sabe que Leandro mencionou algo
sobre corrupção também.
b) Lauro Luciano Stall (ID nº 335567 a 335571 dos autos de PET nº 0600128-88): Secretário de finanças do PPS; testemunha arrolada pelo
PPS, prestou depoimento na condição de informante, disse que: posso repetir as palavras dele (prefeito) no dia, e foram: “eu gostaria de
agradecer a todos os vereadores menos o vereador Leandro e a vereadora Tatiana, que votaram contra”; em momento algum houve qualquer
tipo de descriminação.
c) Simon Gustavo Caldas de Quadros (ID nº 29497 a 29508 dos autos de PET nº 0600401-67): éprocurador do Município e prestou
depoimento como informante e disse que: Leandro também votou contra a extinção da CMTC; houve redução na passagem de R$ 4,25 para
R$ 2,90; o Prefeito agradeceu aos vereadores que votaram a favor da extinção, com exceção de Leandro e Tatiana, que votaram contra.
d) Zaira Bonfim Lourenço (ID nº ID 29416 a 29423 e 335572 a 335577 dos autos de PET nº 0600128-88): assessora de Leandro e testemunha
por ele arrolada; prestou depoimento na condição de informante e disse que: na última sessão do ano passado o prefeito desmereceu a
votação do projeto da isenção da tarifa, em que ele falou que aquilo era mérito de todos os vereadores menos do vereador Leandro e de uma
outra vereadora, a Tatiana; eu estava lá e presenciei; essa isenção seria o processo de extinção da CMTC, em que o Leandro foi contrário; o
vereador justificou ter votado contrário porque queria investigar a corrupção, e não se permitiu; foi mencionado isso durante a sessão.
Pois bem.
A insegurança das provas acostadas aos autos não permite a demonstração inequívoca de justa causa para a desfiliação de Leandro Andrade
Preto, exigível para a situação em tela.
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O que se observa éque o caso trata-se, em verdade, de divergências de opiniões e posicionamentos, o que éperfeitamente natural dentro do
embate político interno da agremiação, não servindo como causa a justificar a grave discriminação pessoal.
Nesse sentido éa orientação da jurisprudência:
Pedido de decretação de perda de mandato eletivo. Preliminares de decadência do pedido, de ilegitimidade ativa do diretório municipal e de
inconstitucionalidade da Resolução TSE nº 22.610/07 rejeitadas. No tocante àprimeira, por ter sido o pedido ajuizado dentro dos trinta dias do
prazo legal. Quanto àsegunda, rejeição devida àalteração operada pela aludida norma, que, ao disciplinar o processo de perda de cargo
eletivo, ampliou os limites de atuação dos referidos órgãos partidários, legitimando-os a interpor tal demanda diretamente junto aos tribunais
regionais. Terceira prefacial afastada porquanto editada a resolução em razão de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, disciplinando a
matéria dentro dos limites de atribuição do TSE. Não comprovada a ocorrência da grave discriminação pessoal alegada pelos requeridos,
caracterizando-se apenas embate político interno da agremiação, com divergências de opiniões entre seus integrantes - situação comum
dentro de um partido. Procedência. (TRE/ RS PETIÇÃO n 442007, ACÓRDÃO de 11/03/2008, Relator(a) DRA. LIZETE ANDREIS SEBBEN,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Estadual, Tomo 50, Data 18/03/2008, Página 91)
Feitos Diversos. Pedido de decretação de perda de mandato eletivo. Desfiliação partidária sem justa causa. Vereador. Eleições 2004.
Preliminares. 1) Inconstitucionalidade da Resolução n. 22.610/2007/TSE. Não conhecida, nos termos do art. 113 do Regimento Interno. 2)
Impossibilidade jurídica do pedido. Não conhecida. Matéria examinada na arguição anterior. 3) Ilegitimidade ativa do terceiro suplente.
Rejeitada. Legitimidade do suplente, em qualquer posição decorre do art. 1º, §2º, da Resolução n. 22.610/2007/TSE. Cassação do mandato
eletivo permitirá que o terceiro suplente melhore sua colocação na ordem de suplência, detendo, assim, interesse jurídico. Mérito. Criação de
novo partido. Não configurada. Criação de órgão diretivo municipal apenas implementa, em âmbito local, programa e diretrizes partidárias já
existentes. Mudança substancial de programa partidário. Não-comprovação. Disputas intrapartidárias e descumprimento de estatuto não
caracterizam substancial mudança de programa partidário. Inexistência de alteração ideológica ou do programa da agremiação que justifique a
desfiliação. Grave discriminação pessoal. Não-comprovação. Disputas de poder e divergências relacionadas àatuação política de membros de
partido énatural no âmbito das agremiações políticas. Testemunhas não corroboraram a discriminação alegada. Procedência do pedido. (TRE/
MG FEITOS DIVERSOS n 932008, ACÓRDÃO n 4602 de 07/10/2008, Relator(a) SÍLVIO DE ANDRADE ABREU JÚNIOR, Publicação: DJEMG
- Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data 04/11/2008).
1. Fidelidade partidária. Desfiliação sem justa causa. Procedência do Pedido. 2. Divergência entre filiados partidários no sentido de ser
alcançada projeção política não constitui justa causa para desfiliação. 3. As causas determinantes da justa causa para a desfiliação estão
previstas no art. 1º, §1º, da Resolução nº 22.6010/2007. 4. O requerido não demonstrou grave discriminação pessoal a motivar o ato de
desfiliação. (TSE. Pet. nº 2756. Relator Ministro José Delgado. Sessão de 27.03.2008).
EMENTA –REQUERIMENTO- PERDA DE CARGO. DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. RESOLUÇÃO TSE Nº 22.610/2007. JUSTA CAUSA.
INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA. 1. A titularidade do mandato eletivo édo partido político pelo qual foi eleito o mandatário. Rompendo-se o
vínculo partidário com a desfiliação sem justa causa, cabível a reivindicação do cargo. 2. Somente fatos objetivos, sérios, repudiados
severamente pela consciência jurídico-moral, que tornem inexigível conduta conforme a fidelidade partidária, poderão ser considerados justa
causa. 3. Pedido procedente. (TRE/PR, Requerimento nº 785, Acórdão nº 32982, Rel. Dra. Gisele Lemke, Julgado em 06/05/2008).
Ademais, para o reconhecimento da justa causa énecessário que o filiado comprove que a divergência com o partido extrapola a discussão
política e constitua fato objetivamente discriminatório contra si e, além do mais, em sua essência, seja grave, ônus que não se desincumbiu.
Nesse sentido trago àbaila a seguinte jurisprudência:
PETIÇÃO. ELEIÇÕES 2006. AÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO SEM JUSTA CAUSA. DEPUTADO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. (...) 6.
No processo de perda de cargo eletivo por desfiliação sem justa causa, cabe ao autor a comprovação do fato constitutivo do ilícito (a
desfiliação partidária), recaindo sobre aquele que se desfiliou do partido político o ônus de demonstrar a ocorrência do fato extintivo (ocorrência
da justa causa), nos termos do art. 333, I e II do Código de Processo Civil. (...) 9. Pedido julgado procedente. (TSE, PET nº 3019 (3948149.2009.6.00.0000), Rel. Dr. Aldir Passarinho Junior, Julgado em 25/08/2010.
Diante da fragilidade das provas carreadas aos autos, não vislumbro a caracterização da justa causa para a desfiliação partidária, na medida
em que não restou demonstrada qualquer discriminação política ou pessoal ao vereador Leandro Andrade Preto, ainda que as testemunhas
tenham afirmado que o Prefeito desaprovava a postura de Leandro, nenhum ato de perseguição ou censura restou confirmado.
Destarte, mister o julgamento pela improcedência da Ação Declaratória de Justa Causa para Desfiliação Partidária nº 0600128-88, e, por
consequência, o julgamento pela procedente da Ação de Decretação de Perda de Mandato Eletivo nº 0600401-67, com a decretação da perda
do cargo de vereador de LEANDRO ANDRADE PRETO, nos termos do art. 10, da Resolução TSE nº 22.610/2007.
III –DISPOSITIVO
Por todo o exposto, não restando comprovada, de forma segura, a alegada grave discriminação pessoal, a justificar a desfiliação partidária, nos
termos da Resolução TSE n.º 22.610/2007, julgo improcedente a ação de declaração de justa causa nº 0600128-88, e, por consequência, julgo
procedente a ação de decretação de perda de mandato nº 0600401-67, decretando-se a perda do cargo de vereador de LEANDRO ANDRADE
PRETO, nos termos do art. 10, da Resolução TSE nº 22.610/2007.
Publique-se.
Após a publicação no DJE, comunique-se o presidente da Câmara Legislativa o teor da presente decisão, para que, no prazo de 10 (dez) dias,
seja empossado no cargo vago o próximo suplente do PPS, ainda filiado ao partido.
Autorizo a Secretária Judiciária àassinar os expedientes necessários ao cumprimento desta Decisão.
Écomo voto.
Curitiba, 10 de dezembro de 2018.
PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
PETIÇÃO Nº 0600401-67.2018.6.16.0000 - Araucária - PARANÁ - RELATOR: DR. PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO - REQUERENTE:
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - ARAUCARIA/PR - Advogados do(a) REQUERENTE:
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR74384, CAMILA COTOVICZ FERREIRA - PR63569, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441,
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR041756, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449 REQUERIDO: LEANDRO ANDREDE PRETO, PARTIDO VERDE COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - ARAUCARIA/PR - Advogados
do(a) REQUERIDO: BRUNNA HELOUISE MARIN - PR75763, LUIZ ALBERTO MARIM - PR20276 - Advogados do(a) REQUERIDO: ALAN
LUIZ BONAT - PR52646, CAMILA FOSSA BALBINOT - PR73989, MELINA LIMA DE SA - PR77698, ROMANO ANTONIO ZANLORENSI
FILHO - PR72301, LEONARDO SPERB DE PAOLA - PR16015, ALESSANDRO PANASOLO - PR43849
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DECISÃO
Àunanimidade de votos, a Corte julgou procedente a ação de decretação de perda de mandato eletivo e improcedente a ação de declaração de
justa causa, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Taro Oyama. Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores:
Desembargador Gilberto Ferreira, Juízes Pedro Luis Sanson Corat, Paulo Afonso da Motta Ribeiro, Antonio Franco Ferreira da Costa Neto,
Jean Carlo Leeck e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Doutora Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 11.12.2018.
Proclamação da Decisão
Àunanimidade de votos, a Corte julgou procedente a ação de decretação de perda de mandato eletivo e improcedente a ação de declaração de
justa causa, nos termos do voto do Relator. Curitiba, 11/12/2018 RELATOR(A) PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

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

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

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

ZONAS ELEITORAIS
8ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

SENTENÇAS DE MESÁRIOS FALTOSOS
PROCESSO N. 47-67.2018.6.16.0008
CLASSE: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
ESPÉCIE:: MESÁRIO FALTOSO – 1º TURNO – ELEIÇÕES 2018
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
INTERESSADO: WILLIAM LOPES GONÇALVES
NOME DA JUÍZA: ILDA ELOISA CORREA DE MORICZ
I - RELATÓRIO
Trata-se de procedimento instaurado em razão da ausência do mesário WILLIAM LOPES GONÇALVES, aos trabalhos da mesa receptora da
281ª Seção Eleitoral no primeiro turno das eleições de 2018, ocorrido em 07 de outubro de 2018, na forma do art. 294 do Provimento CRE/PR
n. 02/2018.
O mesário apresentou justificativa pela ausência aos trabalhos eleitorais (fls. 08). O Ministério Público Eleitoral se manifesta pelo acolhimento
da justificativa e não aplicação de multa (fl. 15).
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O art. 124 do Código Eleitoral e o art. 294 do Provimento CRE/PR n. 02/2018, preveem que o mesário deve justificar a ausência aos trabalhos
da mesa receptora, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da eleição, sob pena de incorrer em multa.
O mesário apresentou justificativa da sua ausência em 08/10/2018, suprindo portanto a exigência legal.
III - DISPOSITIVO
Em face do exposto, acolho a justificativa apresentada pelo mesário WILLIAM LOPES GONÇALVES em razão da ausência aos trabalhos
eleitorais no primeiro turno das Eleições de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral. Transitada em julgado esta sentença, Anote-se o ASE 175,
motivo/forma 1, no cadastro eleitoral da mesária e arquivem-se.
São José dos Pinhais, 07 de dezembro de 2018.
Ilda Eloisa Correa de Moricz
Juíza Eleitoral
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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PROCESSO N. 51-07.2018.6.16.0008
CLASSE: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
ESPÉCIE:: MESÁRIO FALTOSO – 1º TURNO – ELEIÇÕES 2018
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
INTERESSADO: VERIDIANA DEL SECHI
NOME DA JUÍZA: ILDA ELOISA CORREA DE MORICZ
I - RELATÓRIO
Trata-se de procedimento instaurado em razão da ausência da mesária VERIDIANA DEL SECHI, aos trabalhos da mesa receptora da 411ª
Seção Eleitoral no primeiro turno das eleições de 2018, ocorrido em 07 de outubro de 2018, na forma do art. 294 do Provimento CRE/PR n.
02/2018.
A mesária apresentou justificativa pela ausência aos trabalhos eleitorais (fls. 08 à 09). O Ministério Público Eleitoral se manifesta pelo
acolhimento da justificativa e não aplicação de multa (fl. 14).
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O art. 124 do Código Eleitoral e o art. 294 do Provimento CRE/PR n. 02/2018, preveem que o mesário deve justificar a ausência aos trabalhos
da mesa receptora, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da eleição, sob pena de incorrer em multa.
A mesária apresentou justificativa da sua ausência em 11/10/2018, suprindo portanto a exigência legal.
III - DISPOSITIVO
Em face do exposto, acolho a justificativa apresentada pela mesária VERIDIANA DEL SECHI em razão da ausência aos trabalhos eleitorais no
primeiro turno das Eleições de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral. Transitada em julgado esta sentença, anote-se o ASE 175,
motivo/forma 1, no cadastro eleitoral da mesária e arquivem-se.
São José dos Pinhais, 07 de dezembro de 2018.
Ilda Eloisa Correa de Moricz
Juíza Eleitoral
PROCESSO N. . 52-89.2018.6.16.0008
CLASSE: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
ESPÉCIE: MESÁRIO FALTOSO – 1º TURNO – ELEIÇÕES 2018
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
INTERESSADO: EDILMAR BATISTA DOS SANTOS
NOME DA JUÍZA: ILDA ELOISA CORREA DE MORICZ
I - RELATÓRIO
Trata-se de procedimento instaurado em razão da ausência do mesário EDILMAR BATISTA DOS SANTOS aos trabalhos da mesa receptora
da 410ª Seção Eleitoral no primeiro turno das eleições de 2018, ocorrido em 07 de outubro de 2018, na forma do art. 294 do Provimento
CRE/PR n. 02/2018.
O mesário apresentou justificativa pela ausência aos trabalhos eleitorais (fls. 08). O Ministério Público Eleitoral se manifesta pelo acolhimento
da justificativa e não aplicação de multa (fl. 12).
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O art. 124 do Código Eleitoral e o art. 294 do Provimento CRE/PR n. 02/2018, preveem que o mesário deve justificar a ausência aos trabalhos
da mesa receptora, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da eleição, sob pena de incorrer em multa.
O mesário apresentou justificativa da sua ausência em 17/10/2018, suprindo portanto a exigência legal.
III - DISPOSITIVO
Em face do exposto, acolho a justificativa apresentada pelo mesário EDILMAR BASTITA DO SANTOS em razão da ausência aos trabalhos
eleitorais no primeiro turno das Eleições de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral. Transitada em julgado esta sentença, anote-se o ASE 175,
motivo/forma 1, no cadastro eleitoral da mesária e arquivem-se.
São José dos Pinhais, 07 de dezembro de 2018.
Ilda Eloisa Correa de Moricz
Juíza Eleitoral
PROCESSO N. 54-59.2018.6.16.0008
CLASSE: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
ESPÉCIE: MESÁRIO FALTOSO – 1º TURNO – ELEIÇÕES 2018
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
INTERESSADO: EVELIN KESIANE ALAMINI
NOME DA JUÍZA: ILDA ELOISA CORREA DE MORICZ
I - RELATÓRIO
Trata-se de procedimento instaurado em razão da ausência da mesária EVELIN KESIANE ALAMINI, aos trabalhos da mesa receptora da 412ª
Seção Eleitoral no primeiro turno das eleições de 2018, ocorrido em 07 de outubro de 2018, na forma do art. 294 do Provimento CRE/PR n.
02/2018.
A mesária apresentou justificativa pela ausência aos trabalhos eleitorais (fls. 09). O Ministério Público Eleitoral se manifesta pelo acolhimento
da justificativa e não aplicação de multa (fl. 15).
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O art. 124 do Código Eleitoral e o art. 294 do Provimento CRE/PR n. 02/2018, preveem que o mesário deve justificar a ausência aos trabalhos
da mesa receptora, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da eleição, sob pena de incorrer em multa.
A mesária apresentou justificativa da sua ausência em 28/10/2018, suprindo portanto a exigência legal.
III - DISPOSITIVO

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 face do exposto, acolho a justificativa apresentada pela mesária EVELIN KESIANE ALAMINI em razão da ausência aos trabalhos eleitorais
no primeiro turno das Eleições de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral. Transitada em julgado esta sentença, anote-se o ASE 175,
motivo/forma 1, no cadastro eleitoral da mesária e arquivem-se.
São José dos Pinhais, 07 de dezembro de 2018.
Ilda Eloisa Correa de Moricz
Juíza Eleitoral
PROCESSO N. 56-29.2018.6.16.0008
CLASSE: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
ESPÉCIE: MESÁRIO FALTOSO – 1º TURNO – ELEIÇÕES 2018
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
INTERESSADO: GEOVANA APARECIDA DE MEDEIROS
NOME DA JUÍZA: ILDA ELOISA CORREA DE MORICZ
I - RELATÓRIO
Trata-se de procedimento instaurado em razão da ausência da mesária GEOVANA APARECIDA DE MEDEIROS, aos trabalhos da mesa
receptora da 267ª Seção Eleitoral no primeiro turno das eleições de 2018, ocorrido em 07 de outubro de 2018, na forma do art. 294 do
Provimento CRE/PR n. 02/2018.
A mesária apresentou justificativa pela ausência aos trabalhos eleitorais (fls. 08). O Ministério Público Eleitoral se manifesta pelo acolhimento
da justificativa e não aplicação de multa (fl. 15).
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O art. 124 do Código Eleitoral e o art. 294 do Provimento CRE/PR n. 02/2018, preveem que o mesário deve justificar a ausência aos trabalhos
da mesa receptora, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da eleição, sob pena de incorrer em multa.
A mesária apresentou justificativa da sua ausência em 09/10/2018, suprindo portanto a exigência legal.
III - DISPOSITIVO
Em face do exposto, acolho a justificativa apresentada pela mesária GEOVANA APARECIDA DE MEDEIROS em razão da ausência aos
trabalhos eleitorais no primeiro turno das Eleições de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral. Transitada em julgado esta sentença, anote-se o ASE 175,
motivo/forma 1, no cadastro eleitoral da mesária e arquivem-se.
São José dos Pinhais, 07 de dezembro de 2018.
Ilda Eloisa Correa de Moricz
Juíza Eleitoral
PROCESSO N. 57-14.2018.6.16.0008
CLASSE: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
ESPÉCIE: MESÁRIO FALTOSO – 1º TURNO – ELEIÇÕES 2018
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
INTERESSADO: MARTIELE FERREIRA PEREIRA BARBOSA
NOME DA JUÍZA: ILDA ELOISA CORREA DE MORICZ
I - RELATÓRIO
Trata-se de procedimento instaurado em razão da ausência da mesária MARTIELE FERREIRA PEREIRA BARBOSA, aos trabalhos da mesa
receptora da 358ª Seção Eleitoral no primeiro turno das eleições de 2018, ocorrido em 7 de outubro de 2018, na forma do art. 294 do
Provimento CRE/PR n. 02/2018.
A mesária apresentou justificativa pela ausência aos trabalhos eleitorais (fls. 08). O Ministério Público Eleitoral se manifesta pelo acolhimento
da justificativa e não aplicação de multa (fl. 13).
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O art. 124 do Código Eleitoral e o art. 294 do Provimento CRE/PR n. 02/2018, preveem que o mesário deve justificar a ausência aos trabalhos
da mesa receptora, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da eleição, sob pena de incorrer em multa.
A mesária apresentou justificativa da sua ausência em 15/10/2018, suprindo portanto a exigência legal.
III - DISPOSITIVO
Em face do exposto, acolho a justificativa apresentada pela mesária MARTIELE FERREIRA PEREIRA BARBOSA em razão da ausência aos
trabalhos eleitorais no primeiro turno das Eleições de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral. Transitada em julgado esta sentença, anote-se o ASE 175,
motivo/forma 1, no cadastro eleitoral da mesária e arquivem-se.
São José dos Pinhais, 07 de dezembro de 2018.
Ilda Eloisa Correa de Moricz
Juíza Eleitoral
PROCESSO N. 58-96.2018.6.16.0008
CLASSE: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
ESPÉCIE: MESÁRIO FALTOSO – 1º TURNO – ELEIÇÕES 2018
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
INTERESSADO: MAGDA JENIFFER IRA PEREIRA BARBOSA
NOME DA JUÍZA: ILDA ELOISA CORREA DE MORICZ
I - RELATÓRIO
Trata-se de procedimento instaurado em razão da ausência da mesária MARTIELE FERREIRA PEREIRA BARBOSA, aos trabalhos da mesa
receptora da 358ª Seção Eleitoral no primeiro turno das eleições de 2018, ocorrido em 7 de outubro de 2018, na forma do art. 294 do
Provimento CRE/PR n. 02/2018.
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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A mesária apresentou justificativa pela ausência aos trabalhos eleitorais (fls. 09). O Ministério Público Eleitoral se manifesta pelo acolhimento
da justificativa e não aplicação de multa (fl. 13).
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O art. 124 do Código Eleitoral e o art. 294 do Provimento CRE/PR n. 02/2018, preveem que o mesário deve justificar a ausência aos trabalhos
da mesa receptora, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da eleição, sob pena de incorrer em multa.
A mesária apresentou justificativa da sua ausência em 06/11/2018, suprindo portanto a exigência legal.
III - DISPOSITIVO
Em face do exposto, acolho a justificativa apresentada pela mesária MAGDA JENNIFER BATISTA em razão da ausência aos trabalhos
eleitorais no primeiro turno das Eleições de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral. Transitada em julgado esta sentença, anote-se o ASE 175,
motivo/forma 1, no cadastro eleitoral da mesária e arquivem-se.
São José dos Pinhais, 07 de dezembro de 2018.
Ilda Eloisa Correa de Moricz
Juíza Eleitoral
PROCESSO N. 61-51.2018.6.16.0008
CLASSE: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
ESPÉCIE: MESÁRIO FALTOSO – 1º TURNO – ELEIÇÕES 2018
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
INTERESSADO: MARISTELA DO ROCIO DITTERT
NOME DA JUÍZA: ILDA ELOISA CORREA DE MORICZ
I - RELATÓRIO
Trata-se de procedimento instaurado em razão da ausência da mesária MARISTELA DO ROCIO DITTERT, aos trabalhos da mesa receptora
da 243ª Seção Eleitoral no segundo turno das eleições de 2018, ocorrido em 28 de outubro de 2018, na forma do art. 294 do Provimento
CRE/PR n. 02/2018.
A mesária apresentou justificativa pela ausência aos trabalhos eleitorais (fls. 08). O Ministério Público Eleitoral se manifesta pelo acolhimento
da justificativa e não aplicação de multa (fl. 14).
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O art. 124 do Código Eleitoral e o art. 294 do Provimento CRE/PR n. 02/2018, preveem que o mesário deve justificar a ausência aos trabalhos
da mesa receptora, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da eleição, sob pena de incorrer em multa.
A mesária apresentou justificativa da sua ausência em 29/10/2018, suprindo portanto a exigência legal.
III - DISPOSITIVO
Em face do exposto, acolho a justificativa apresentada pela mesária MARISTELA DO ROCIO DITTERT em razão da ausência aos trabalhos
eleitorais no segundo turno das Eleições de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral. Transitada em julgado esta sentença, anote-se o ASE 175,
motivo/forma 1, no cadastro eleitoral da mesária e arquivem-se.
São José dos Pinhais, 07 de dezembro de 2018.
Ilda Eloisa Correa de Moricz
Juíza Eleitoral
PROCESSO N. 63-21.2018.6.16.0008
CLASSE: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
ESPÉCIE: MESÁRIO FALTOSO – 1º TURNO – ELEIÇÕES 2018
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
INTERESSADO: JULIANA DE SOUZA COELHO
NOME DA JUÍZA: ILDA ELOISA CORREA DE MORICZ
I - RELATÓRIO
Trata-se de procedimento instaurado em razão da ausência da mesária JULIANA DE SOUZA COELHO, aos trabalhos da mesa receptora da
389ª Seção Eleitoral no segundo turno das eleições de 2018, ocorrido em 28 de outubro de 2018, na forma do art. 294 do Provimento CRE/PR
n. 02/2018.
A mesária apresentou justificativa pela ausência aos trabalhos eleitorais (fls. 08). O Ministério Público Eleitoral se manifesta pelo acolhimento
da justificativa e não aplicação de multa (fl. 13).
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O art. 124 do Código Eleitoral e o art. 294 do Provimento CRE/PR n. 02/2018, preveem que o mesário deve justificar a ausência aos trabalhos
da mesa receptora, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da eleição, sob pena de incorrer em multa.
A mesária apresentou justificativa da sua ausência em 05/11/2018, suprindo portanto a exigência legal.
III - DISPOSITIVO
Em face do exposto, acolho a justificativa apresentada pela mesária JULIANA DE SOUZA COELHO em razão da ausência aos trabalhos
eleitorais no primeiro turno das Eleições de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral. Transitada em julgado esta sentença, anote-se o ASE 175,
motivo/forma 1, no cadastro eleitoral da mesária e arquivem-se.
São José dos Pinhais, 07 de dezembro de 2018.
Ilda Eloisa Correa de Moricz
Juíza Eleitoral
PROCESSO N. 64-06.2018.6.16.0008
CLASSE: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
ESPÉCIE: MESÁRIO FALTOSO – 1º TURNO – ELEIÇÕES 2018
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
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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INTERESSADO: ALINE CRISTINA RIVOLI
NOME DA JUÍZA: ILDA ELOISA CORREA DE MORICZ
I - RELATÓRIO
Trata-se de procedimento instaurado em razão da ausência da mesária ALINE CRISTINA RIVOLI, aos trabalhos da mesa receptora da 313ª
Seção Eleitoral no segundo turno das eleições de 2018, ocorrido em 28 de outubro de 2018, na forma do art. 294 do Provimento CRE/PR n.
02/2018.
A mesária apresentou justificativa pela ausência aos trabalhos eleitorais (fls. 08). O Ministério Público Eleitoral se manifesta pelo acolhimento
da justificativa e não aplicação de multa (fl. 13).
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O art. 124 do Código Eleitoral e o art. 294 do Provimento CRE/PR n. 02/2018, preveem que o mesário deve justificar a ausência aos trabalhos
da mesa receptora, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da eleição, sob pena de incorrer em multa.
A mesária apresentou justificativa da sua ausência em 05/11/2018, suprindo portanto a exigência legal.
III - DISPOSITIVO
Em face do exposto, acolho a justificativa apresentada pela mesária ALINE CRISTINA RIVOLI em razão da ausência aos trabalhos eleitorais
no primeiro turno das Eleições de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral. Transitada em julgado esta sentença, anote-se o ASE 175,
motivo/forma 1, no cadastro eleitoral da mesária e arquivem-se.
São José dos Pinhais, 07 de dezembro de 2018.
Ilda Eloisa Correa de Moricz
Juíza Eleitoral
PROCESSO N. 66-73.2018.6.16.0008.
CLASSE: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
ESPÉCIE: MESÁRIO FALTOSO – 1º TURNO – ELEIÇÕES 2018
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
INTERESSADO: MARCOS PAULOS DE BITTENCOURT OLIVEIRA
NOME DA JUÍZA: ILDA ELOISA CORREA DE MORICZ
I - RELATÓRIO
Trata-se de procedimento instaurado em razão da ausência do mesário MARCOS PAULO DE BITTENCOURT OLIVEIRA, aos trabalhos da
mesa receptora da 275ª Seção Eleitoral no segundo turno das eleições de 2018, ocorrido em 28 de outubro de 2018, na forma do art. 294 do
Provimento CRE/PR n. 02/2018.
O mesário apresentou justificativa pela ausência aos trabalhos eleitorais (fls. 08). O Ministério Público Eleitoral se manifesta pelo acolhimento
da justificativa e não aplicação de multa (fl. 14).
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O art. 124 do Código Eleitoral e o art. 294 do Provimento CRE/PR n. 02/2018, preveem que o mesário deve justificar a ausência aos trabalhos
da mesa receptora, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da eleição, sob pena de incorrer em multa.
O mesário apresentou justificativa da sua ausência em 30/10/2018, suprindo portanto a exigência legal.
III - DISPOSITIVO
Em face do exposto, acolho a justificativa apresentada pelo mesário MARCOS PAULO DE BITTENCOURT OLIVEIRA em razão da ausência
aos trabalhos eleitorais no segundo turno das Eleições de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral. Transitada em julgado esta sentença, anote-se o ASE 175,
motivo/forma 1, no cadastro eleitoral da mesária e arquivem-se.
São José dos Pinhais, 07 de dezembro de 2018.
Ilda Eloisa Correa de Moricz
Juíza Eleitoral
PROCESSO N. 71-95.2018.6.16.0008
CLASSE: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
ESPÉCIE: MESÁRIO FALTOSO – 1º TURNO – ELEIÇÕES 2018
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
INTERESSADO: LUANA MAMUS GUIMARÃES
NOME DA JUÍZA: ILDA ELOISA CORREA DE MORICZ
I - RELATÓRIO
Trata-se de procedimento instaurado em razão da ausência da mesária LUANA MAMUS GUIMARÃES, aos trabalhos da mesa receptora da
255ª Seção Eleitoral no primeiro turno das eleições de 2018, ocorrido em 07 de outubro de 2018, na forma do art. 294 do Provimento CRE/PR
n. 02/2018.
A mesária apresentou justificativa pela ausência aos trabalhos eleitorais (fls. 09). O Ministério Público Eleitoral se manifesta pelo acolhimento
da justificativa e não aplicação de multa (fl. 15).
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O art. 124 do Código Eleitoral e o art. 294 do Provimento CRE/PR n. 02/2018, preveem que o mesário deve justificar a ausência aos trabalhos
da mesa receptora, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da eleição, sob pena de incorrer em multa.
A mesária apresentou justificativa da sua ausência em 16/10/2018, suprindo portanto a exigência legal.
III - DISPOSITIVO
Em face do exposto, acolho a justificativa apresentada pela mesária LUANA MAMUS GUIMARÃES em razão da ausência aos trabalhos
eleitorais no primeiro turno das Eleições de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral. Transitada em julgado esta sentença, anote-se o ASE 175,
motivo/forma 1, no cadastro eleitoral da mesária e arquivem-se.
São José dos Pinhais, 07 de dezembro de 2018.
Ilda Eloisa Correa de Moricz
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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Juíza Eleitoral
PROCESSO N. 72-80.2018.6.16.0008
CLASSE: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
ESPÉCIE: MESÁRIO FALTOSO – 1º TURNO – ELEIÇÕES 2018
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
INTERESSADO: ÉRICA CRISTINA SIMÃO DOS SANTOS
NOME DA JUÍZA: ILDA ELOISA CORREA DE MORICZ
I - RELATÓRIO
Trata-se de procedimento instaurado em razão da ausência da mesária ÉRICA CRISTINA SIMÃO DOS SANTOS, aos trabalhos da mesa
receptora da 286ª Seção Eleitoral no segundo turno das eleições de 2018, ocorrido em 28 de outubro de 2018, na forma do art. 294 do
Provimento CRE/PR n. 02/2018.
A mesária apresentou justificativa pela ausência aos trabalhos eleitorais (fls. 09). O Ministério Público Eleitoral se manifesta pelo acolhimento
da justificativa e não aplicação de multa (fl. 14).
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O art. 124 do Código Eleitoral e o art. 294 do Provimento CRE/PR n. 02/2018, preveem que o mesário deve justificar a ausência aos trabalhos
da mesa receptora, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da eleição, sob pena de incorrer em multa.
A mesária apresentou justificativa da sua ausência em 16/10/2018, suprindo portanto a exigência legal.
III - DISPOSITIVO
Em face do exposto, acolho a justificativa apresentada pela mesária ÉRICA CRISTINA SIMÃO DOS SANTOS em razão da ausência aos
trabalhos eleitorais no segundo turno das Eleições de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral. Transitada em julgado esta sentença, anote-se o ASE 175,
motivo/forma 1, no cadastro eleitoral da mesária e arquivem-se.
São José dos Pinhais, 07 de dezembro de 2018.
Ilda Eloisa Correa de Moricz
Juíza Eleitoral
PROCESSO N. 74-50.2018.6.16.0008
CLASSE: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
ESPÉCIE: MESÁRIO FALTOSO – 1º TURNO – ELEIÇÕES 2018
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
INTERESSADO: PAULO SERGIO PEREIRA
NOME DA JUÍZA: ILDA ELOISA CORREA DE MORICZ
I - RELATÓRIO
Trata-se de procedimento instaurado em razão da ausência do mesário PAULO SERGIO PEREIRA aos trabalhos da mesa receptora da 290ª
Seção Eleitoral no primeiro turno das eleições de 2018, ocorrido em 07 de outubro de 2018, na forma do art. 294 do Provimento CRE/PR n.
02/2018.
O mesário apresentou justificativa pela ausência aos trabalhos eleitorais (fls. 08 à 09). O Ministério Público Eleitoral se manifesta pelo
acolhimento da justificativa e não aplicação de multa (fl. 14).
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O art. 124 do Código Eleitoral e o art. 294 do Provimento CRE/PR n. 02/2018, preveem que o mesário deve justificar a ausência aos trabalhos
da mesa receptora, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da eleição, sob pena de incorrer em multa.
O mesário apresentou justificativa da sua ausência em 09/10/2018, suprindo portanto a exigência legal.
III - DISPOSITIVO
Em face do exposto, acolho a justificativa apresentada pelo mesário PAULO SERGIO PEREIRA em razão da ausência aos trabalhos eleitorais
no primeiro turno das Eleições de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral. Transitada em julgado esta sentença, anote-se o ASE 175,
motivo/forma 1, no cadastro eleitoral da mesária e arquivem-se.
São José dos Pinhais, 07 de dezembro de 2018.
Ilda Eloisa Correa de Moricz
Juíza Eleitoral
PROCESSO N. 82-27.2018.6.16.0008
CLASSE: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
ESPÉCIE: MESÁRIO FALTOSO – 1º TURNO – ELEIÇÕES 2018
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
INTERESSADO: ALEX SANDRO RIBEIRO KAMINSKI
NOME DA JUÍZA: ILDA ELOISA CORREA DE MORICZ
I - RELATÓRIO
Trata-se de procedimento instaurado em razão da ausência do mesário ALEX SANDRO RIBEIRO KAMINSKI aos trabalhos da mesa receptora
da 319ª Seção Eleitoral no primeiro turno das eleições de 2018, ocorrido em 07 de outubro de 2018, na forma do art. 294 do Provimento
CRE/PR n. 02/2018.
O mesário apresentou justificativa pela ausência aos trabalhos eleitorais (fls. 08). O Ministério Público Eleitoral se manifesta pelo acolhimento
da justificativa e não aplicação de multa (fl. 13).
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O art. 124 do Código Eleitoral e o art. 294 do Provimento CRE/PR n. 02/2018, preveem que o mesário deve justificar a ausência aos trabalhos
da mesa receptora, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da eleição, sob pena de incorrer em multa.
O mesário apresentou justificativa da sua ausência em 25/10/2018, suprindo portanto a exigência legal.
III - DISPOSITIVO
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 face do exposto, acolho a justificativa apresentada pelo mesário ALEX SANDRO RIBEIRO KAMINSKI em razão da ausência aos trabalhos
eleitorais no primeiro turno das Eleições de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral. Transitada em julgado esta sentença, anote-se o ASE 175,
motivo/forma 1, no cadastro eleitoral da mesária e arquivem-se.
São José dos Pinhais, 07 de dezembro de 2018.
Ilda Eloisa Correa de Moricz
Juíza Eleitoral
PROCESSO N. 83-12.2018.6.16.0008
CLASSE: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
ESPÉCIE: MESÁRIO FALTOSO – 1º TURNO – ELEIÇÕES 2018
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
INTERESSADO: FERNANDA CHAVES ALOISIO
NOME DA JUÍZA: ILDA ELOISA CORREA DE MORICZ
I - RELATÓRIO
Trata-se de procedimento instaurado em razão da ausência da mesária FERNANDA CHAVES ALOISIO, aos trabalhos da mesa receptora da
108ª Seção Eleitoral no primeiro turno das eleições de 2018, ocorrido em 7 de outubro de 2018, na forma do art. 294 do Provimento CRE/PR n.
02/2018.
A mesária apresentou justificativa pela ausência aos trabalhos eleitorais (fls. 08). O Ministério Público Eleitoral se manifesta pelo acolhimento
da justificativa e não aplicação de multa (fl. 13).
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O art. 124 do Código Eleitoral e o art. 294 do Provimento CRE/PR n. 02/2018, preveem que o mesário deve justificar a ausência aos trabalhos
da mesa receptora, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da eleição, sob pena de incorrer em multa.
A mesária apresentou justificativa da sua ausência em 08/10/2018, suprindo portanto a exigência legal.
III - DISPOSITIVO
Em face do exposto, acolho a justificativa apresentada pela mesária FERNANDA CHAVES ALOISIO em razão da ausência aos trabalhos
eleitorais no primeiro turno das Eleições de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral. Transitada em julgado esta sentença, anote-se o ASE 175,
motivo/forma 1, no cadastro eleitoral da mesária e arquivem-se.
São José dos Pinhais, 07 de dezembro de 2018.
Ilda Eloisa Correa de Moricz
Juíza Eleitoral
PROCESSO N. 84-94.2018.6.16.0008
CLASSE: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
ESPÉCIE: MESÁRIO FALTOSO – 1º TURNO – ELEIÇÕES 2018
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
INTERESSADO: TIAGO AMADEU TILINSKI
NOME DA JUÍZA: ILDA ELOISA CORREA DE MORICZ
I - RELATÓRIO
Trata-se de procedimento instaurado em razão da ausência do mesário TIAGO AMADEU TILINSKI aos trabalhos da mesa receptora da 414ª
Seção Eleitoral no primeiro turno das eleições de 2018, ocorrido em 07 de outubro de 2018, na forma do art. 294 do Provimento CRE/PR n.
02/2018.
O mesário apresentou justificativa pela ausência aos trabalhos eleitorais (fls. 08 à 09). O Ministério Público Eleitoral se manifesta pelo
acolhimento da justificativa e não aplicação de multa (fl. 15).
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O art. 124 do Código Eleitoral e o art. 294 do Provimento CRE/PR n. 02/2018, preveem que o mesário deve justificar a ausência aos trabalhos
da mesa receptora, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da eleição, sob pena de incorrer em multa.
O mesário apresentou justificativa da sua ausência em 09/10/2018, suprindo portanto a exigência legal.
III - DISPOSITIVO
Em face do exposto, acolho a justificativa apresentada pelo mesário TIAGO AMADEU TILINSKI em razão da ausência aos trabalhos eleitorais
no primeiro turno das Eleições de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral. Transitada em julgado esta sentença, anote-se o ASE 175,
motivo/forma 1, no cadastro eleitoral da mesária e arquivem-se.
São José dos Pinhais, 07 de dezembro de 2018.
Ilda Eloisa Correa de Moricz
Juíza Eleitoral
PROCESSO N. 85-79.2018.6.16.0008
CLASSE: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
ESPÉCIE: MESÁRIO FALTOSO – 1º TURNO – ELEIÇÕES 2018
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
INTERESSADO: JOSIANE ARANTES CHAVES
NOME DA JUÍZA: ILDA ELOISA CORREA DE MORICZ
I - RELATÓRIO
Trata-se de procedimento instaurado em razão da ausência da mesária JOSIANE ARANTES CHAVES, aos trabalhos da mesa receptora da
283ª Seção Eleitoral no primeiro turno das eleições de 2018, ocorrido em 07 de outubro de 2018, na forma do art. 294 do Provimento CRE/PR
n. 02/2018.
A mesária apresentou justificativa pela ausência aos trabalhos eleitorais (fls. 08). O Ministério Público Eleitoral se manifesta pelo acolhimento
da justificativa e não aplicação de multa (fl. 13).
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O art. 124 do Código Eleitoral e o art. 294 do Provimento CRE/PR n. 02/2018, preveem que o mesário deve justificar a ausência aos trabalhos
da mesa receptora, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da eleição, sob pena de incorrer em multa.
A mesária apresentou justificativa da sua ausência em 05/11/2018, suprindo portanto a exigência legal.
III - DISPOSITIVO
Em face do exposto, acolho a justificativa apresentada pela mesária JOSIANE ARANTES CHAVES em razão da ausência aos trabalhos
eleitorais no primeiro turno das Eleições de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral. Transitada em julgado esta sentença, anote-se o ASE 175,
motivo/forma 1, no cadastro eleitoral da mesária e arquivem-se.
São José dos Pinhais, 07 de dezembro de 2018.
Ilda Eloisa Correa de Moricz
Juíza Eleitoral
PROCESSO N. 86-64.2018.6.16.0008
CLASSE: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
ESPÉCIE: MESÁRIO FALTOSO – 1º TURNO – ELEIÇÕES 2018
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
INTERESSADO: JULIO CESAR MOTTA DA SILVA
NOME DA JUÍZA: ILDA ELOISA CORREA DE MORICZ
I - RELATÓRIO
Trata-se de procedimento instaurado em razão da ausência do mesário JULIO CESAR MOTTA DA SILVA aos trabalhos da mesa receptora da
264ª Seção Eleitoral no primeiro turno das eleições de 2018, ocorrido em 07 de outubro de 2018, na forma do art. 294 do Provimento CRE/PR
n. 02/2018.
O mesário apresentou justificativa pela ausência aos trabalhos eleitorais (fls. 08). O Ministério Público Eleitoral se manifesta pelo acolhimento
da justificativa e não aplicação de multa (fl. 14).
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O art. 124 do Código Eleitoral e o art. 294 do Provimento CRE/PR n. 02/2018, preveem que o mesário deve justificar a ausência aos trabalhos
da mesa receptora, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da eleição, sob pena de incorrer em multa.
O mesário apresentou justificativa da sua ausência em 23/10/2018, suprindo portanto a exigência legal.
III - DISPOSITIVO
Em face do exposto, acolho a justificativa apresentada pelo mesário JULIO CESAR MOTTA DA SILVA em razão da ausência aos trabalhos
eleitorais no primeiro turno das Eleições de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral. Transitada em julgado esta sentença, anote-se o ASE 175,
motivo/forma 1, no cadastro eleitoral da mesária e arquivem-se.
São José dos Pinhais, 07 de dezembro de 2018.
Ilda Eloisa Correa de Moricz
Juíza Eleitoral
PROCESSO N. 87-49.2018.6.16.0008
CLASSE: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
ESPÉCIE: MESÁRIO FALTOSO – 1º TURNO – ELEIÇÕES 2018
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
INTERESSADO: HUGO LUIZ CARLOS DALKE
NOME DA JUÍZA: ILDA ELOISA CORREA DE MORICZ
I - RELATÓRIO
Trata-se de procedimento instaurado em razão da ausência do mesário HUGO LUIZ CARLOS DALKE MARTINS, aos trabalhos da mesa
receptora da 300ª Seção Eleitoral no segundo turno das eleições de 2018, ocorrido em 28 de outubro de 2018, na forma do art. 294 do
Provimento CRE/PR n. 02/2018.
O mesário apresentou justificativa pela ausência aos trabalhos eleitorais (fls. 08). O Ministério Público Eleitoral se manifesta pelo acolhimento
da justificativa e não aplicação de multa (fl. 13).
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O art. 124 do Código Eleitoral e o art. 294 do Provimento CRE/PR n. 02/2018, preveem que o mesário deve justificar a ausência aos trabalhos
da mesa receptora, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da eleição, sob pena de incorrer em multa.
O mesário apresentou justificativa da sua ausência em 26/10/2018, suprindo portanto a exigência legal.
III - DISPOSITIVO
Em face do exposto, acolho a justificativa apresentada pelo mesário HUGO LUIZ DALKE MARTINS em razão da ausência aos trabalhos
eleitorais no segundo turno das Eleições de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral. Transitada em julgado esta sentença, anote-se o ASE 175,
motivo/forma 1, no cadastro eleitoral da mesária e arquivem-se.
São José dos Pinhais, 07 de dezembro de 2018.
Ilda Eloisa Correa de Moricz
Juíza Eleitoral
PROCESSO N. 88-34.2018.6.16.0008
CLASSE: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
ESPÉCIE: MESÁRIO FALTOSO – 1º TURNO – ELEIÇÕES 2018
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
INTERESSADO: ANDRIELE APARECIDA DA SILVA SANTOS
NOME DA JUÍZA: ILDA ELOISA CORREA DE MORICZ
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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I - RELATÓRIO
Trata-se de procedimento instaurado em razão da ausência da mesária ANDRIELE APARECIDA DA SILVA SANTOS, aos trabalhos da mesa
receptora da 444ª Seção Eleitoral no segundo turno das eleições de 2018, ocorrido em 28 de outubro de 2018, na forma do art. 294 do
Provimento CRE/PR n. 02/2018.
A mesária apresentou justificativa pela ausência aos trabalhos eleitorais (fls. 08). O Ministério Público Eleitoral se manifesta pelo acolhimento
da justificativa e não aplicação de multa (fl. 15).
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O art. 124 do Código Eleitoral e o art. 294 do Provimento CRE/PR n. 02/2018, preveem que o mesário deve justificar a ausência aos trabalhos
da mesa receptora, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da eleição, sob pena de incorrer em multa.
A mesária apresentou justificativa da sua ausência em 30/10/2018, suprindo portanto a exigência legal.
III - DISPOSITIVO
Em face do exposto, acolho a justificativa apresentada pela mesária ANDRIELE APARECIDA DA SILVA SANTOS em razão da ausência aos
trabalhos eleitorais no segundo turno das Eleições de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral. Transitada em julgado esta sentença, anote-se o ASE 175,
motivo/forma 1, no cadastro eleitoral da mesária e arquivem-se.
São José dos Pinhais, 07 de dezembro de 2018.
Ilda Eloisa Correa de Moricz
Juíza Eleitoral
PROCESSO N. 96-11.2018.6.16.0008
CLASSE: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
ESPÉCIE: Mesário Faltoso – 1º Turno – Eleições 2018
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
INTERESSADO: EDUARDO NOGUEIRA PROENÇA
NOME DA JUÍZA: ILDA ELOISA CORREA DE MORICZ
I - RELATÓRIO
Trata-se de procedimento instaurado em razão da ausência do mesário EDUARDO NOGUEIRA PROENÇA aos trabalhos da mesa receptora
da 80ª Seção Eleitoral no segundo turno das eleições de 2018, ocorrido em 28 de outubro de 2018, na forma do art. 294 do Provimento
CRE/PR n. 02/2018.
O mesário apresentou justificativa pela ausência aos trabalhos eleitorais (fls. 08 à 09). O Ministério Público Eleitoral se manifesta pelo
acolhimento da justificativa e não aplicação de multa (fl. 13).
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O art. 124 do Código Eleitoral e o art. 294 do Provimento CRE/PR n. 02/2018, preveem que o mesário deve justificar a ausência aos trabalhos
da mesa receptora, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da eleição, sob pena de incorrer em multa.
O mesário apresentou justificativa da sua ausência em 22/11/2018, suprindo portanto a exigência legal.
III - DISPOSITIVO
Em face do exposto, acolho a justificativa apresentada pelo mesário PAULO SERGIO PEREIRA em razão da ausência aos trabalhos eleitorais
no segundo turno das Eleições de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral. Transitada em julgado esta sentença, anote-se o ASE 175,
motivo/forma 1, no cadastro eleitoral da mesária e arquivem-se.
São José dos Pinhais, 07 de dezembro de 2018.
Ilda Eloisa Correa de Moricz
Juíza Eleitoral
PROCESSO N. 40-75.2018.6.16.0008
CLASSE: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
ESPÉCIE: Mesário Faltoso – 1º Turno – Eleições 2018
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
INTERESSADO: LAIS PEREIRA LECHETA
NOME DA JUÍZA: ILDA ELOISA CORREA DE MORICZ
I - RELATÓRIO
Trata-se de procedimento instaurado em razão de atraso e afastamento da mesária LAIS PEREIRA LECHETA, relativo aos trabalhos da mesa
receptora da 405ª Seção Eleitoral no primeiro turno das eleições de 2018, ocorrido em 07 de outubro de 2018, na forma do art. 294 do
Provimento CRE/PR n. 2/2018.
A mesária não apresentou justificativa pela ausência, conforme informação da Chefia do Cartório Eleitoral (fl. 7). O Ministério Público Eleitoral
se manifesta pela aplicação de multa (fl. 13).
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O art. 124 do Código Eleitoral e o art. 293 do Provimento CRE/PR n. 2/2018 preveem que o mesário deve justificar a ausência aos trabalhos da
mesa receptora, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da eleição, sob pena de incorrer em multa.
Extrai-se dos arts. 248 e 296 do Provimento CRE/PR n. 2/2018 que a multa devida pelo mesário que se atrasa ou se ausenta dos trabalhos da
mesa receptora terá por base de cálculo o valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos), arbitrada pelo Juiz Eleitoral entre o mínimo
de 50% (cinquenta por cento) e o máximo de 100% (cem por cento) desse valor. Conforme o art. 250 do Provimento CRE/PR n. 2/2018, a
multa poderá ser aumentada até 10 (dez) vezes, se o Juiz Eleitoral considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz,
embora aplicada no máximo (Código Eleitoral, art. 367, § 2º).
Na hipótese em apreço, a mesária LAÍS PEREIRA LECHETA, não compareceu aos trabalhos na seção eleitoral no primeiro turno das eleições,
conforme a ata às fls. 04 à 05. O prazo para apresentação de justificativa decorreu in albis.
A multa, a fim de assegurar o seu caráter educativo, deve ser fixada em um valor razoável, motivo pelo qual entendo plausível que o valor da
base de cálculo da multa seja multiplicado cinco vezes, com base no disposto nos artigos 248 e 250 do Provimento CRE/PR n. 2/2018
III - DISPOSITIVO

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 face do exposto, condeno a mesária LAÍS PEREIRA LECHETA ao pagamento de multa no valor de R$ 175,65 (cento e setenta e cinco
reais e sessenta e cinco centavos), na forma do art. 124 do Código Eleitoral e dos arts. 248 e 250 do Provimento CRE/PR n. 2/2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado esta sentença, aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias para a mesária comprovar o pagamento da multa. Decorrido o
prazo sem comprovação, envie-se o Termo de Inscrição de Multa e cópia de peças dos respectivos autos à Presidência do Tribunal Regional
Eleitoral em 05 (cinco) dias após o decurso daquele prazo, na forma do art. 263 do Provimento n. 2/2018, certificando-se nos autos. Anote-se o
não recolhimento da multa aplicada no Livro de Inscrição de Dívida do cartório eleitoral e no cadastro eleitoral, bem como a cópia do respectivo
termo nos autos, em atenção ao disposto no art. 263, § 3º, do Provimento n. 2/2018. Após, arquivem-se.
São José dos Pinhais, 07 de dezembro de 2018.
Ilda Eloisa Correa de Moricz
Juíza Eleitoral
PROCESSO N. 41-60.2018.6.16.0008
CLASSE: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
ESPÉCIE: MESÁRIO FALTOSO – 1º TURNO – ELEIÇÕES 2018
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
INTERESSADO: ANTONIO MARCOS DA FONSECA
NOME DA JUÍZA: ILDA ELOISA CORREA DE MORICZ
I - RELATÓRIO
Trata-se de procedimento instaurado em razão de atraso e afastamento do mesário ANTONIO MARCOS DA FONSECA, relativo aos trabalhos
da mesa receptora da 281ª Seção Eleitoral no primeiro turno das eleições de 2018, ocorrido em 07 de outubro de 2018, na forma do art. 294 do
Provimento CRE/PR n. 2/2018.
A mesária não apresentou justificativa pela ausência, conforme informação da Chefia do Cartório Eleitoral (fl. 7). O Ministério Público Eleitoral
se manifesta pela aplicação de multa (fl. 11).
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O art. 124 do Código Eleitoral e o art. 293 do Provimento CRE/PR n. 2/2018 preveem que o mesário deve justificar a ausência aos trabalhos da
mesa receptora, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da eleição, sob pena de incorrer em multa.
Extrai-se dos arts. 248 e 296 do Provimento CRE/PR n. 2/2018 que a multa devida pelo mesário que se atrasa ou se ausenta dos trabalhos da
mesa receptora terá por base de cálculo o valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos), arbitrada pelo Juiz Eleitoral entre o mínimo
de 50% (cinquenta por cento) e o máximo de 100% (cem por cento) desse valor. Conforme o art. 250 do Provimento CRE/PR n. 2/2018, a
multa poderá ser aumentada até 10 (dez) vezes, se o Juiz Eleitoral considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz,
embora aplicada no máximo (Código Eleitoral, art. 367, § 2º).
Na hipótese em apreço, o mesário ANTONIO MARCOS DA FONSECA, não compareceu aos trabalhos na seção eleitoral no primeiro turno das
eleições, conforme a ata às fls. 04 à 05. O prazo para apresentação de justificativa decorreu in albis.
A multa, a fim de assegurar o seu caráter educativo, deve ser fixada em um valor razoável, motivo pelo qual entendo plausível que o valor da
base de cálculo da multa seja multiplicado cinco vezes, com base no disposto nos artigos 248 e 250 do Provimento CRE/PR n. 2/2018
III - DISPOSITIVO
Em face do exposto, condeno o mesário ANTONIO MARCOS DA FONSECA ao pagamento de multa no valor de R$ 175,65 (cento e setenta e
cinco reais e sessenta e cinco centavos), na forma do art. 124 do Código Eleitoral e dos arts. 248 e 250 do Provimento CRE/PR n. 2/2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado esta sentença, aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias para a mesária comprovar o pagamento da multa. Decorrido o
prazo sem comprovação, envie-se o Termo de Inscrição de Multa e cópia de peças dos respectivos autos à Presidência do Tribunal Regional
Eleitoral em 05 (cinco) dias após o decurso daquele prazo, na forma do art. 263 do Provimento n. 2/2018, certificando-se nos autos. Anote-se o
não recolhimento da multa aplicada no Livro de Inscrição de Dívida do cartório eleitoral e no cadastro eleitoral, bem como a cópia do respectivo
termo nos autos, em atenção ao disposto no art. 263, § 3º, do Provimento n. 2/2018. Após, arquivem-se.
São José dos Pinhais, 07 de dezembro de 2018.
Ilda Eloisa Correa de Moricz
Juíza Eleitoral
PROCESSO N. 42-45.2018.6.16.0008
CLASSE: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
ESPÉCIE: MESÁRIO FALTOSO – 1º TURNO – ELEIÇÕES 2018
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
INTERESSADO: ELTON LUIZ WONZOSKI
NOME DA JUÍZA: ILDA ELOISA CORREA DE MORICZ
I - RELATÓRIO
Trata-se de procedimento instaurado em razão de atraso e afastamento do mesário ELTON LUIZ WONZOSKI, relativo aos trabalhos da mesa
receptora da 196ª Seção Eleitoral no primeiro turno das eleições de 2018, ocorrido em 07 de outubro de 2018, na forma do art. 294 do
Provimento CRE/PR n. 2/2018.
A mesária não apresentou justificativa pela ausência, conforme informação da Chefia do Cartório Eleitoral (fl. 7). O Ministério Público Eleitoral
se manifesta pela aplicação de multa (fl. 11).
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O art. 124 do Código Eleitoral e o art. 293 do Provimento CRE/PR n. 2/2018 preveem que o mesário deve justificar a ausência aos trabalhos da
mesa receptora, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da eleição, sob pena de incorrer em multa.
Extrai-se dos arts. 248 e 296 do Provimento CRE/PR n. 2/2018 que a multa devida pelo mesário que se atrasa ou se ausenta dos trabalhos da
mesa receptora terá por base de cálculo o valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos), arbitrada pelo Juiz Eleitoral entre o mínimo
de 50% (cinquenta por cento) e o máximo de 100% (cem por cento) desse valor. Conforme o art. 250 do Provimento CRE/PR n. 2/2018, a
multa poderá ser aumentada até 10 (dez) vezes, se o Juiz Eleitoral considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz,
embora aplicada no máximo (Código Eleitoral, art. 367, § 2º).
Na hipótese em apreço, o mesário ELTON LUIZ WONZOSKI, não compareceu aos trabalhos na seção eleitoral no primeiro turno das eleições,
conforme a ata às fls. 04 à 05. O prazo para apresentação de justificativa decorreu in albis.
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 multa, a fim de assegurar o seu caráter educativo, deve ser fixada em um valor razoável, motivo pelo qual entendo plausível que o valor da
base de cálculo da multa seja multiplicado cinco vezes, com base no disposto nos artigos 248 e 250 do Provimento CRE/PR n. 2/2018
III - DISPOSITIVO
Em face do exposto, condeno o mesário ELTON LUIZ WONZOSKI ao pagamento de multa no valor de R$ 175,65 (cento e setenta e cinco
reais e sessenta e cinco centavos), na forma do art. 124 do Código Eleitoral e dos arts. 248 e 250 do Provimento CRE/PR n. 2/2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado esta sentença, aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias para a mesária comprovar o pagamento da multa. Decorrido o
prazo sem comprovação, envie-se o Termo de Inscrição de Multa e cópia de peças dos respectivos autos à Presidência do Tribunal Regional
Eleitoral em 05 (cinco) dias após o decurso daquele prazo, na forma do art. 263 do Provimento n. 2/2018, certificando-se nos autos. Anote-se o
não recolhimento da multa aplicada no Livro de Inscrição de Dívida do cartório eleitoral e no cadastro eleitoral, bem como a cópia do respectivo
termo nos autos, em atenção ao disposto no art. 263, § 3º, do Provimento n. 2/2018. Após, arquivem-se.
São José dos Pinhais, 07 de dezembro de 2018.
Ilda Eloisa Correa de Moricz
Juíza Eleitoral
PROCESSO N. 43-30.2018.6.16.0008
CLASSE: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
ESPÉCIE: MESÁRIO FALTOSO – 1º TURNO – ELEIÇÕES 2018
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
INTERESSADO: NHAUAMY CRISLEY DE SOUZA
NOME DA JUÍZA: ILDA ELOISA CORREA DE MORICZ
I - RELATÓRIO
Trata-se de procedimento instaurado em razão de atraso e afastamento da mesária NHAUAMY CRISLEY DE SOUZA, relativo aos trabalhos
da mesa receptora da 379ª Seção Eleitoral no primeiro turno das eleições de 2018, ocorrido em 07 de outubro de 2018, na forma do art. 294 do
Provimento CRE/PR n. 2/2018.
A mesária não apresentou justificativa pela ausência, conforme informação da Chefia do Cartório Eleitoral (fl. 7). O Ministério Público Eleitoral
se manifesta pela aplicação de multa (fl. 11).
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O art. 124 do Código Eleitoral e o art. 293 do Provimento CRE/PR n. 2/2018 preveem que o mesário deve justificar a ausência aos trabalhos da
mesa receptora, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da eleição, sob pena de incorrer em multa.
Extrai-se dos arts. 248 e 296 do Provimento CRE/PR n. 2/2018 que a multa devida pelo mesário que se atrasa ou se ausenta dos trabalhos da
mesa receptora terá por base de cálculo o valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos), arbitrada pelo Juiz Eleitoral entre o mínimo
de 50% (cinquenta por cento) e o máximo de 100% (cem por cento) desse valor. Conforme o art. 250 do Provimento CRE/PR n. 2/2018, a
multa poderá ser aumentada até 10 (dez) vezes, se o Juiz Eleitoral considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz,
embora aplicada no máximo (Código Eleitoral, art. 367, § 2º).
Na hipótese em apreço, a mesária NHAUAMY CRISLEY DE SOUZA, não compareceu aos trabalhos na seção eleitoral no primeiro turno das
eleições, conforme a ata às fls. 04 à 05. O prazo para apresentação de justificativa decorreu in albis.
A multa, a fim de assegurar o seu caráter educativo, deve ser fixada em um valor razoável, motivo pelo qual entendo plausível que o valor da
base de cálculo da multa seja multiplicado cinco vezes, com base no disposto nos artigos 248 e 250 do Provimento CRE/PR n. 2/2018
III - DISPOSITIVO
Em face do exposto, condeno a mesária NHAUAMY CRISLEY DE SOUZA ao pagamento de multa no valor de R$ 175,65 (cento e setenta e
cinco reais e sessenta e cinco centavos), na forma do art. 124 do Código Eleitoral e dos arts. 248 e 250 do Provimento CRE/PR n. 2/2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado esta sentença, aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias para a mesária comprovar o pagamento da multa. Decorrido o
prazo sem comprovação, envie-se o Termo de Inscrição de Multa e cópia de peças dos respectivos autos à Presidência do Tribunal Regional
Eleitoral em 05 (cinco) dias após o decurso daquele prazo, na forma do art. 263 do Provimento n. 2/2018, certificando-se nos autos. Anote-se o
não recolhimento da multa aplicada no Livro de Inscrição de Dívida do cartório eleitoral e no cadastro eleitoral, bem como a cópia do respectivo
termo nos autos, em atenção ao disposto no art. 263, § 3º, do Provimento n. 2/2018. Após, arquivem-se.
São José dos Pinhais, 07 de dezembro de 2018.
Ilda Eloisa Correa de Moricz
Juíza Eleitoral
PROCESSO N. 44-15.2018.6.16.0008
CLASSE: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
ESPÉCIE: MESÁRIO FALTOSO – 1º TURNO – ELEIÇÕES 2018
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
INTERESSADO: BRUNA GABRIELA FERREIRA SANTOS DE ANDRADE SILVA
NOME DA JUÍZA: ILDA ELOISA CORREA DE MORICZ
I - RELATÓRIO
Trata-se de procedimento instaurado em razão de atraso e afastamento da mesária BRUNA GABRIELA FERREIRA DE ANDRADE SILVA,
relativo aos trabalhos da mesa receptora da 376ª Seção Eleitoral no primeiro turno das eleições de 2018, ocorrido em 07 de outubro de 2018,
na forma do art. 294 do Provimento CRE/PR n. 2/2018.
A mesária não apresentou justificativa pela ausência, conforme informação da Chefia do Cartório Eleitoral (fl. 8). O Ministério Público Eleitoral
se manifesta pela aplicação de multa (fl. 12).
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O art. 124 do Código Eleitoral e o art. 293 do Provimento CRE/PR n. 2/2018 preveem que o mesário deve justificar a ausência aos trabalhos da
mesa receptora, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da eleição, sob pena de incorrer em multa.
Extrai-se dos arts. 248 e 296 do Provimento CRE/PR n. 2/2018 que a multa devida pelo mesário que se atrasa ou se ausenta dos trabalhos da
mesa receptora terá por base de cálculo o valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos), arbitrada pelo Juiz Eleitoral entre o mínimo
de 50% (cinquenta por cento) e o máximo de 100% (cem por cento) desse valor. Conforme o art. 250 do Provimento CRE/PR n. 2/2018, a
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multa poderá ser aumentada até 10 (dez) vezes, se o Juiz Eleitoral considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz,
embora aplicada no máximo (Código Eleitoral, art. 367, § 2º).
Na hipótese em apreço, a mesária BRUNA GABRIELA FERREIRA DE ANDRADE SILVA, não compareceu aos trabalhos na seção eleitoral no
primeiro turno das eleições, conforme a ata às fls. 04 à 05. O prazo para apresentação de justificativa decorreu in albis.
A multa, a fim de assegurar o seu caráter educativo, deve ser fixada em um valor razoável, motivo pelo qual entendo plausível que o valor da
base de cálculo da multa seja multiplicado cinco vezes, com base no disposto nos artigos 248 e 250 do Provimento CRE/PR n. 2/2018
III - DISPOSITIVO
Em face do exposto, condeno a mesária BRUNA GABRIELA FERREIRA DE ANDRADE SILVA ao pagamento de multa no valor de R$ 175,65
(cento e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), na forma do art. 124 do Código Eleitoral e dos arts. 248 e 250 do Provimento
CRE/PR n. 2/2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado esta sentença, aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias para a mesária comprovar o pagamento da multa. Decorrido o
prazo sem comprovação, envie-se o Termo de Inscrição de Multa e cópia de peças dos respectivos autos à Presidência do Tribunal Regional
Eleitoral em 05 (cinco) dias após o decurso daquele prazo, na forma do art. 263 do Provimento n. 2/2018, certificando-se nos autos. Anote-se o
não recolhimento da multa aplicada no Livro de Inscrição de Dívida do cartório eleitoral e no cadastro eleitoral, bem como a cópia do respectivo
termo nos autos, em atenção ao disposto no art. 263, § 3º, do Provimento n. 2/2018. Após, arquivem-se.
São José dos Pinhais, 07 de dezembro de 2018.
Ilda Eloisa Correa de Moricz
Juíza Eleitoral
PROCESSO N. 45-97.2018.6.16.0008
CLASSE: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
ESPÉCIE: MESÁRIO FALTOSO – 1º TURNO – ELEIÇÕES 2018
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
INTERESSADO: ROSYARA PEDRINA MARIA MONTANHA JULIATTO
NOME DA JUÍZA: ILDA ELOISA CORREA DE MORICZ
I - RELATÓRIO
Trata-se de procedimento instaurado em razão de atraso e afastamento da mesária ROSYARA PEDRINA MARIA MONTANHA JULIATTO,
relativo aos trabalhos da mesa receptora da 425ª Seção Eleitoral no primeiro turno das eleições de 2018, ocorrido em 07 de outubro de 2018,
na forma do art. 294 do Provimento CRE/PR n. 2/2018.
A mesária não apresentou justificativa pela ausência, conforme informação da Chefia do Cartório Eleitoral (fl. 8). O Ministério Público Eleitoral
se manifesta pela aplicação de multa (fl. 12).
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O art. 124 do Código Eleitoral e o art. 293 do Provimento CRE/PR n. 2/2018 preveem que o mesário deve justificar a ausência aos trabalhos da
mesa receptora, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da eleição, sob pena de incorrer em multa.
Extrai-se dos arts. 248 e 296 do Provimento CRE/PR n. 2/2018 que a multa devida pelo mesário que se atrasa ou se ausenta dos trabalhos da
mesa receptora terá por base de cálculo o valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos), arbitrada pelo Juiz Eleitoral entre o mínimo
de 50% (cinquenta por cento) e o máximo de 100% (cem por cento) desse valor. Conforme o art. 250 do Provimento CRE/PR n. 2/2018, a
multa poderá ser aumentada até 10 (dez) vezes, se o Juiz Eleitoral considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz,
embora aplicada no máximo (Código Eleitoral, art. 367, § 2º).
Na hipótese em apreço, a mesária ROSYARA PEDRINA MARIA MONTANHA JULIATTO, não compareceu aos trabalhos na seção eleitoral no
primeiro turno das eleições, conforme a ata às fls. 04 à 05. O prazo para apresentação de justificativa decorreu in albis.
A multa, a fim de assegurar o seu caráter educativo, deve ser fixada em um valor razoável, motivo pelo qual entendo plausível que o valor da
base de cálculo da multa seja multiplicado cinco vezes, com base no disposto nos artigos 248 e 250 do Provimento CRE/PR n. 2/2018
III - DISPOSITIVO
Em face do exposto, condeno a mesária ROSYARA PEDRINA MARIA MONTANHA JULIATTO ao pagamento de multa no valor de R$ 175,65
(cento e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), na forma do art. 124 do Código Eleitoral e dos arts. 248 e 250 do Provimento
CRE/PR n. 2/2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado esta sentença, aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias para a mesária comprovar o pagamento da multa. Decorrido o
prazo sem comprovação, envie-se o Termo de Inscrição de Multa e cópia de peças dos respectivos autos à Presidência do Tribunal Regional
Eleitoral em 05 (cinco) dias após o decurso daquele prazo, na forma do art. 263 do Provimento n. 2/2018, certificando-se nos autos. Anote-se o
não recolhimento da multa aplicada no Livro de Inscrição de Dívida do cartório eleitoral e no cadastro eleitoral, bem como a cópia do respectivo
termo nos autos, em atenção ao disposto no art. 263, § 3º, do Provimento n. 2/2018. Após, arquivem-se.
São José dos Pinhais, 07 de dezembro de 2018.
Ilda Eloisa Correa de Moricz
Juíza Eleitoral
PROCESSO N. 46-82.2018.6.16.0008
CLASSE: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
ESPÉCIE: MESÁRIO FALTOSO – 1º TURNO – ELEIÇÕES 2018
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
INTERESSADO: VALDECI CARLOS DAMAS
NOME DA JUÍZA: ILDA ELOISA CORREA DE MORICZ
I - RELATÓRIO
Trata-se de procedimento instaurado em razão de atraso e afastamento do mesário VALDECI CARLOS DAMAS, relativo aos trabalhos da
mesa receptora da 392ª Seção Eleitoral no primeiro turno das eleições de 2018, ocorrido em 07 de outubro de 2018, na forma do art. 294 do
Provimento CRE/PR n. 2/2018.
A mesária não apresentou justificativa pela ausência, conforme informação da Chefia do Cartório Eleitoral (fl. 8). O Ministério Público Eleitoral
se manifesta pela aplicação de multa (fl. 13).
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
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 art. 124 do Código Eleitoral e o art. 293 do Provimento CRE/PR n. 2/2018 preveem que o mesário deve justificar a ausência aos trabalhos da
mesa receptora, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da eleição, sob pena de incorrer em multa.
Extrai-se dos arts. 248 e 296 do Provimento CRE/PR n. 2/2018 que a multa devida pelo mesário que se atrasa ou se ausenta dos trabalhos da
mesa receptora terá por base de cálculo o valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos), arbitrada pelo Juiz Eleitoral entre o mínimo
de 50% (cinquenta por cento) e o máximo de 100% (cem por cento) desse valor. Conforme o art. 250 do Provimento CRE/PR n. 2/2018, a
multa poderá ser aumentada até 10 (dez) vezes, se o Juiz Eleitoral considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz,
embora aplicada no máximo (Código Eleitoral, art. 367, § 2º).
Na hipótese em apreço, o mesário VALDECI CARLOS DAMAS, não compareceu aos trabalhos na seção eleitoral no primeiro turno das
eleições, conforme a ata às fls. 04 à 05. O prazo para apresentação de justificativa decorreu in albis.
A multa, a fim de assegurar o seu caráter educativo, deve ser fixada em um valor razoável, motivo pelo qual entendo plausível que o valor da
base de cálculo da multa seja multiplicado cinco vezes, com base no disposto nos artigos 248 e 250 do Provimento CRE/PR n. 2/2018
III - DISPOSITIVO
Em face do exposto, condeno o mesário VALDECI CARLOS DAMAS ao pagamento de multa no valor de R$ 175,65 (cento e setenta e cinco
reais e sessenta e cinco centavos), na forma do art. 124 do Código Eleitoral e dos arts. 248 e 250 do Provimento CRE/PR n. 2/2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado esta sentença, aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias para a mesária comprovar o pagamento da multa. Decorrido o
prazo sem comprovação, envie-se o Termo de Inscrição de Multa e cópia de peças dos respectivos autos à Presidência do Tribunal Regional
Eleitoral em 05 (cinco) dias após o decurso daquele prazo, na forma do art. 263 do Provimento n. 2/2018, certificando-se nos autos. Anote-se o
não recolhimento da multa aplicada no Livro de Inscrição de Dívida do cartório eleitoral e no cadastro eleitoral, bem como a cópia do respectivo
termo nos autos, em atenção ao disposto no art. 263, § 3º, do Provimento n. 2/2018. Após, arquivem-se.
São José dos Pinhais, 07 de dezembro de 2018.
Ilda Eloisa Correa de Moricz
Juíza Eleitoral
PROCESSO N. 48-52.2018.6.16.0008
CLASSE: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
ESPÉCIE: MESÁRIO FALTOSO – 1º TURNO – ELEIÇÕES 2018
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
INTERESSADO: ADRIANA PONCIANO DA SILVA
NOME DA JUÍZA: ILDA ELOISA CORREA DE MORICZ
I - RELATÓRIO
Trata-se de procedimento instaurado em razão de atraso e afastamento da mesária ADRIANA PONCIANO DA SILVA, relativo aos trabalhos da
mesa receptora da 426ª Seção Eleitoral no primeiro turno das eleições de 2018, ocorrido em 07 de outubro de 2018, na forma do art. 294 do
Provimento CRE/PR n. 2/2018.
A mesária não apresentou justificativa pela ausência, conforme informação da Chefia do Cartório Eleitoral (fl. 7). O Ministério Público Eleitoral
se manifesta pela aplicação de multa (fl. 11).
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O art. 124 do Código Eleitoral e o art. 293 do Provimento CRE/PR n. 2/2018 preveem que o mesário deve justificar a ausência aos trabalhos da
mesa receptora, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da eleição, sob pena de incorrer em multa.
Extrai-se dos arts. 248 e 296 do Provimento CRE/PR n. 2/2018 que a multa devida pelo mesário que se atrasa ou se ausenta dos trabalhos da
mesa receptora terá por base de cálculo o valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos), arbitrada pelo Juiz Eleitoral entre o mínimo
de 50% (cinquenta por cento) e o máximo de 100% (cem por cento) desse valor. Conforme o art. 250 do Provimento CRE/PR n. 2/2018, a
multa poderá ser aumentada até 10 (dez) vezes, se o Juiz Eleitoral considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz,
embora aplicada no máximo (Código Eleitoral, art. 367, § 2º).
Na hipótese em apreço, a mesária ADRIANA PONCIANO DA SILVA, não compareceu aos trabalhos na seção eleitoral no primeiro turno das
eleições, conforme a ata às fls. 04 à 05. O prazo para apresentação de justificativa decorreu in albis.
A multa, a fim de assegurar o seu caráter educativo, deve ser fixada em um valor razoável, motivo pelo qual entendo plausível que o valor da
base de cálculo da multa seja multiplicado cinco vezes, com base no disposto nos artigos 248 e 250 do Provimento CRE/PR n. 2/2018
III - DISPOSITIVO
Em face do exposto, condeno a mesária ADRIANA PONCIANO DA SILVA ao pagamento de multa no valor de R$ 175,65 (cento e setenta e
cinco reais e sessenta e cinco centavos), na forma do art. 124 do Código Eleitoral e dos arts. 248 e 250 do Provimento CRE/PR n. 2/2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado esta sentença, aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias para a mesária comprovar o pagamento da multa. Decorrido o
prazo sem comprovação, envie-se o Termo de Inscrição de Multa e cópia de peças dos respectivos autos à Presidência do Tribunal Regional
Eleitoral em 05 (cinco) dias após o decurso daquele prazo, na forma do art. 263 do Provimento n. 2/2018, certificando-se nos autos. Anote-se o
não recolhimento da multa aplicada no Livro de Inscrição de Dívida do cartório eleitoral e no cadastro eleitoral, bem como a cópia do respectivo
termo nos autos, em atenção ao disposto no art. 263, § 3º, do Provimento n. 2/2018. Após, arquivem-se.
São José dos Pinhais, 07 de dezembro de 2018.
Ilda Eloisa Correa de Moricz
Juíza Eleitoral
PROCESSO N. 53-74.2018.6.16.0008
CLASSE: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
ESPÉCIE: MESÁRIO FALTOSO – 1º TURNO – ELEIÇÕES 2018
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
INTERESSADO: DOUGLAS ROHR
NOME DA JUÍZA: ILDA ELOISA CORREA DE MORICZ
I - RELATÓRIO
Trata-se de procedimento instaurado em razão de atraso e afastamento do mesário DOUGLAS ROHR, relativo aos trabalhos da mesa
receptora da 291ª Seção Eleitoral no primeiro turno das eleições de 2018, ocorrido em 07 de outubro de 2018, na forma do art. 294 do
Provimento CRE/PR n. 2/2018.
A mesária não apresentou justificativa pela ausência, conforme informação da Chefia do Cartório Eleitoral (fl. 7). O Ministério Público Eleitoral
se manifesta pela aplicação de multa (fl. 11).
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O art. 124 do Código Eleitoral e o art. 293 do Provimento CRE/PR n. 2/2018 preveem que o mesário deve justificar a ausência aos trabalhos da
mesa receptora, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da eleição, sob pena de incorrer em multa.
Extrai-se dos arts. 248 e 296 do Provimento CRE/PR n. 2/2018 que a multa devida pelo mesário que se atrasa ou se ausenta dos trabalhos da
mesa receptora terá por base de cálculo o valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos), arbitrada pelo Juiz Eleitoral entre o mínimo
de 50% (cinquenta por cento) e o máximo de 100% (cem por cento) desse valor. Conforme o art. 250 do Provimento CRE/PR n. 2/2018, a
multa poderá ser aumentada até 10 (dez) vezes, se o Juiz Eleitoral considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz,
embora aplicada no máximo (Código Eleitoral, art. 367, § 2º).
Na hipótese em apreço, o mesário DOUGLAS ROHR, não compareceu aos trabalhos na seção eleitoral no primeiro turno das eleições,
conforme a ata às fls. 04 à 05. O prazo para apresentação de justificativa decorreu in albis.
A multa, a fim de assegurar o seu caráter educativo, deve ser fixada em um valor razoável, motivo pelo qual entendo plausível que o valor da
base de cálculo da multa seja multiplicado cinco vezes, com base no disposto nos artigos 248 e 250 do Provimento CRE/PR n. 2/2018
III - DISPOSITIVO
Em face do exposto, condeno o mesário DOUGLAS ROHR ao pagamento de multa no valor de R$ 175,65 (cento e setenta e cinco reais e
sessenta e cinco centavos), na forma do art. 124 do Código Eleitoral e dos arts. 248 e 250 do Provimento CRE/PR n. 2/2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado esta sentença, aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias para a mesária comprovar o pagamento da multa. Decorrido o
prazo sem comprovação, envie-se o Termo de Inscrição de Multa e cópia de peças dos respectivos autos à Presidência do Tribunal Regional
Eleitoral em 05 (cinco) dias após o decurso daquele prazo, na forma do art. 263 do Provimento n. 2/2018, certificando-se nos autos. Anote-se o
não recolhimento da multa aplicada no Livro de Inscrição de Dívida do cartório eleitoral e no cadastro eleitoral, bem como a cópia do respectivo
termo nos autos, em atenção ao disposto no art. 263, § 3º, do Provimento n. 2/2018. Após, arquivem-se.
São José dos Pinhais, 07 de dezembro de 2018.
Ilda Eloisa Correa de Moricz
Juíza Eleitoral
PROCESSO N. 55-44.2018.6.16.0008
CLASSE: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
ESPÉCIE: MESÁRIO FALTOSO – 1º TURNO – ELEIÇÕES 2018
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
INTERESSADO: EVERSON LUCAS DE OLIVEIRA
NOME DA JUÍZA: ILDA ELOISA CORREA DE MORICZ
I - RELATÓRIO
Trata-se de procedimento instaurado em razão de atraso e afastamento do mesário EVERSON LUCAS DE OLIVEIRA, relativo aos trabalhos
da mesa receptora da 404ª Seção Eleitoral no primeiro turno das eleições de 2018, ocorrido em 07 de outubro de 2018, na forma do art. 294 do
Provimento CRE/PR n. 2/2018.
A mesária não apresentou justificativa pela ausência, conforme informação da Chefia do Cartório Eleitoral (fl. 7). O Ministério Público Eleitoral
se manifesta pela aplicação de multa (fl. 11).
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O art. 124 do Código Eleitoral e o art. 293 do Provimento CRE/PR n. 2/2018 preveem que o mesário deve justificar a ausência aos trabalhos da
mesa receptora, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da eleição, sob pena de incorrer em multa.
Extrai-se dos arts. 248 e 296 do Provimento CRE/PR n. 2/2018 que a multa devida pelo mesário que se atrasa ou se ausenta dos trabalhos da
mesa receptora terá por base de cálculo o valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos), arbitrada pelo Juiz Eleitoral entre o mínimo
de 50% (cinquenta por cento) e o máximo de 100% (cem por cento) desse valor. Conforme o art. 250 do Provimento CRE/PR n. 2/2018, a
multa poderá ser aumentada até 10 (dez) vezes, se o Juiz Eleitoral considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz,
embora aplicada no máximo (Código Eleitoral, art. 367, § 2º).
Na hipótese em apreço, o mesário EVERSON LUCAS DE OLIVEIRA, não compareceu aos trabalhos na seção eleitoral no primeiro turno das
eleições, conforme a ata às fls. 04 à 05. O prazo para apresentação de justificativa decorreu in albis.
A multa, a fim de assegurar o seu caráter educativo, deve ser fixada em um valor razoável, motivo pelo qual entendo plausível que o valor da
base de cálculo da multa seja multiplicado cinco vezes, com base no disposto nos artigos 248 e 250 do Provimento CRE/PR n. 2/2018
III - DISPOSITIVO
Em face do exposto, condeno o mesário EVERSON LUCAS DE OLIVEIRA ao pagamento de multa no valor de R$ 175,65 (cento e setenta e
cinco reais e sessenta e cinco centavos), na forma do art. 124 do Código Eleitoral e dos arts. 248 e 250 do Provimento CRE/PR n. 2/2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado esta sentença, aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias para a mesária comprovar o pagamento da multa. Decorrido o
prazo sem comprovação, envie-se o Termo de Inscrição de Multa e cópia de peças dos respectivos autos à Presidência do Tribunal Regional
Eleitoral em 05 (cinco) dias após o decurso daquele prazo, na forma do art. 263 do Provimento n. 2/2018, certificando-se nos autos. Anote-se o
não recolhimento da multa aplicada no Livro de Inscrição de Dívida do cartório eleitoral e no cadastro eleitoral, bem como a cópia do respectivo
termo nos autos, em atenção ao disposto no art. 263, § 3º, do Provimento n. 2/2018. Após, arquivem-se.
São José dos Pinhais, 07 de dezembro de 2018.
Ilda Eloisa Correa de Moricz
Juíza Eleitoral

14ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral
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rel.03/dez
1 – REPRESENTAÇÃO: 37-05.2018.6.16.0014
AUTOR: JUÍZO DA 14ª ZONA ELEITORAL
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
ADVOGADO: PEDRO MANOEL BERÇOT DOS SANTOS CORDEIRO (OAB/PR 66.362)
Autos n°37-05.2018.6.16.0014
Trata-se de prestação de contas partidárias das Eleições 2018 apresentada pelo órgão municipal do Partido Republicano Brasileiro, com
base na Resolução TSE nº 23.553/2017.
O referido partido apresentou o rol de documentos exigidos pelo art.56 da Res. 23-553/2017, bem demonstrativos de abertura de conta e
instrumento de mandato de seu procurador.
Verifica-se que na prestação de contas não houve movimentação financeira, mas que o partido cumpriu com todas as exigências e
formalidades legais.
Foi efetuada a publicação do edital 033/2018, dando conta da apresentação das contas, sendo que não houve nenhum tipo de impugnação por
qualquer interessado.
Foi efetuado pela serventia eleitoral, o parecer técnico de análise, opinando pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral, em seu respeitável parecer também opinou pela aprovação das contas.
Diante do atendimento dos requisitos formais previstos no artigo 56, II da Resolução TSE nº 23.553/2017, da ausência de qualquer
impugnação, bem como do Parecer Técnico favorável e do Parecer Ministerial favorável, com base nos fundamentos neles esposados aprovo,
com fundamento no artigo 77, I, da Resolução 23.553/2017, as contas do Partido Republicano Brasileiro, referente às Eleições 2018.
Após o trânsito em julgado efetue-se as anotações.
Oportunamente, arquivem-se.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Ponta Grossa (PR), 05de dezembro de 2018.
Flávio Renato de Correia de Almeida
Juiz Eleitoral
2- PRESTAÇÃO DE CONTAS: 40-57.2018.6.16.0014
AUTOR: JUÍZO DA 14ª ZONA ELEITORAL
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DEMOCRATAS
ADVOGADO: JULIANO JARONSKI (OAB/PR 32.183)
Autos n° 40-57.2018.6.16.0014
Trata-se de prestação de contas das Eleições 2018, autuada pelo Cartório Eleitoral, com escopo do controle da apresentação pelo Partido
Democratas, em decorrência da não apresentação no prazo legal.
Após a constatação da inércia da agremiação partidária, foi efetuada a intimação do representante partidário, conforme se depreende das
folhas 9 e 9-verso, para que o mesmo apresentasse as contas eleitorais no prazo de 03 (três) dias, conforme preconiza a Resolução
23.553/2017.
Conforme se observa à folha 11, o partido realizou a juntada ao caderno processual apenas do instrumento de mandato do seu procurador,
deixando de apresentar o dossiê de documentos, ou seja, a agremiação permaneceu inerte.
Foi efetuado pela serventia eleitoral, o parecer técnico de análise, conforme determina o artigo 70 da Resolução TSE 23.553/2017, opinando
pela declaração das contas como não prestadas.
O Ministério Público Eleitoral, em seu respeitável parecer também opinou pelo julgamento das contas como não prestadas.
A Resolução TSE 23.553/2017 dispõe de maneira clara que será considerada como não prestadas as contas dos partidos políticos que depois
devidamente intimados permanecerem omissos, como prevê o art. 77, §6º, VI:
Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a Justiça
Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
(...)
IV – pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º:
a) depois de citados, na forma do inciso IV do § 6º do art. 52, o candidato ou o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;
No caso em tela, como já noticiado o órgão partidário, após devidamente notificado, não apresentou as contas eleições referente às Eleições
2018.
Assim diante da inércia do órgão partidário, em não apresentar suas contas partidárias, apesar de devidamente notificado, julgo as contas da
Comissão Provisória do Partido Democratas como não prestadas, referente às Eleições, que acarreta a perda do direito ao recebimento da
quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
Após o trânsito em julgado efetue-se as anotações no Sistema de Contas Eleitorais.
Oportunamente, arquivem-se.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Ponta Grossa, 05 de dezembro de 2018.
Flávio Renato Correia de Almeida
Juiz Eleitoral

REL.04/DEZ
1 – EXECUÇÃO PENAL: 31-32.2017.6.16.0014
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REQUERIDA: MARÍLIA APARECIDA RIBEIRO
ADVOGADO: JOSÉ JAIRO BALUTA (OAB/PR 22.877)
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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Autos nº 31-32.20176.0014
Considerando que a condenada efetuou o pagamento de 3 dias-multa, no valor fixado em 1/30 do salário mínimo por cada dia, conforme guia
de fl.s 65, bem como cumpriu a pena restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade, sopesando o parecer ministerial
favorável de fls. 82/83, com fulcro no art.82 do Código Penal, julgo extinta a pena privativa de liberdade fixada em sentença.
P.R.I.
Ponta Grossa, 10 de dezembro de 2018.
Flávio Renato Correia de Almeida
Juiz Eleitoral

16ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

intimações
RELAÇÃO 27/2018
INTIMAÇÃO NA FORMA DA LEI
Intimação na forma da lei da decisão proferido nos autos discriminado:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Autos nº 54-35.2018.6.16.0016
INTERESSADOS: COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL BRASILEIRO E OUTROS
ADVOGADO: GERSON SUTIL – OAB-PR 85094
ANTE O EXPOSTO, julgo aprovadas com ressalvas as contas prestadas pelo PARTIDO SOCIAL BRASILEIRO de Castro com relação as
Eleições Gerais de 2018.
Em, 11.12.2018
ADRIANA PAIVA
JUÍZA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Autos nº 55-20.2018.6.16.0016
INTERESSADOS: COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB- E OUTROS
ADVOGADO: DOUGLAS OSAKO – OAB-PR 27605
ANTE O EXPOSTO, julgo aprovadas com ressalvas as contas prestadas pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA de Castro
com relação as Eleições Gerais de 2018.
Em, 11.12.2018
ADRIANA PAIVA
JUÍZA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Autos nº 43-06.2018.6.16.0016
INTERESSADOS: COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO-MDB E OUTROS
ADVOGADO: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO – OAB-PR 76099
ANTE O EXPOSTO, julgo aprovadas com ressalvas as contas prestadas pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO de Castro com
relação as Eleições Gerais de 2018.
Em, 11.12.2018
ADRIANA PAIVA
JUÍZA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Autos nº 56-05.2018.6.16.0016
INTERESSADOS: COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO PROGRESSISTA – PP - E OUTROS
ADVOGADO: RENATO BUENO DE MAGALHAES – OAB-PR 32791
ANTE O EXPOSTO, julgo aprovadas com ressalvas as contas prestadas pelo PARTIDO PROGRESSISTA de Castro com relação as Eleições
Gerais de 2018.
Em, 11.12.2018
ADRIANA PAIVA
JUÍZA ELEITORAL

20ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

RELAÇÃO: 026/2018
JUSTIÇA ELEITORAL – ESTADO DO PARANÁ
JUÍZO DA 20ª ZONA 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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RELAÇÃO: 026/2018
Autos n° 02-27.2018.6.16.0020
Natureza: Prestação de Contas – Exercício 2017
Partido: Democratas – DEM
Município: Wenceslau Braz – Pr.
Presidente: Thiago de Morais
Tesoureiro: Ricieri Roberto Bertani Sobrinho
Advogado: Marli Terezinha Pereira – OAB/PR 36.810
Publicação na forma da Lei, da r. Sentença, com o seguinte dispositivo: "Em face do exposto, com fulcro no artigo 45, inciso VIII, "a" da
Resolução TSE nº 23.546/2017 e embasado nos argumentos acima expendidos, DECLARO que o Partido deu atendimento ao disposto na
referia resolução e, consequentemente, JUGO PRESTADAS E APROVADAS as contas referentes ao EXERCÍCIO 2017 apresentadas pelo
partido em questão Cumpram-se as diligências necessárias. Procedam-se às anotações e comunicações de estilo. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso, arquive-se. Wenceslau Braz, 12 de novembro de 2018. Dr. Élberti Mattos Bernardineli. Juiz
Eleitoral."

Autos n° 03-12.2018.6.16.0020
Natureza: Prestação de Contas – Exercício 2017
Partido: Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Município: Wenceslau Braz – Pr.
Presidente: Omar Andraus
Tesoureiro: Odair José da Silva
Advogado: Marco Antonio Andraus – OAB/PR 26.193
Publicação na forma da Lei, da r. Sentença, com o seguinte dispositivo: "Em face do exposto, com fulcro no artigo 45, inciso VIII, "a" da
Resolução TSE nº 23.546/2017 e embasado nos argumentos acima expendidos, DECLARO que o Partido deu atendimento ao disposto na
referia resolução e, consequentemente, JUGO PRESTADAS E APROVADAS as contas referentes ao EXERCÍCIO 2017 apresentadas pelo
partido em questão Cumpram-se as diligências necessárias. Procedam-se às anotações e comunicações de estilo. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso, arquive-se. Wenceslau Braz, 12 de novembro de 2018. Dr. Élberti Mattos Bernardineli. Juiz
Eleitoral."

Autos n° 04-94.2018.6.16.0020
Natureza: Prestação de Contas – Exercício 2017
Partido: Partido Socialista Brasileiro – PSB
Município: Wenceslau Braz – Pr.
Presidente: Luiz Carlos Vidal.
Tesoureiro: Hérica Fátima de Lima Mantoani
Advogado: Marli Terezinha Pereira – OAB/PR 36.810
Publicação na forma da Lei, da r. Sentença, com o seguinte dispositivo: "Em face do exposto, com fulcro no artigo 45, inciso VIII, "a" da
Resolução TSE nº 23.546/2017 e embasado nos argumentos acima expendidos, DECLARO que o Partido deu atendimento ao disposto na
referia resolução e, consequentemente, JUGO PRESTADAS E APROVADAS as contas referentes ao EXERCÍCIO 2017 apresentadas pelo
partido em questão Cumpram-se as diligências necessárias. Procedam-se às anotações e comunicações de estilo. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso, arquive-se. Wenceslau Braz, 12 de novembro de 2018. Dr. Élberti Mattos Bernardineli. Juiz
Eleitoral."

Autos n° 05-79.2018.6.16.0020
Natureza: Prestação de Contas – Exercício 2017
Partido: Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB
Município: Santana do Itararé - Pr.
Presidente: Jorge Andrade
Tesoureiro: José Vergílio da Silva
Advogado: Alexsander Vilela Albergoni – OAB/PR 37.643
Publicação na forma da Lei, da r. Sentença, com o seguinte dispositivo: "Em face do exposto, com fulcro no artigo 45, inciso VIII, "a" da
Resolução TSE nº 23.546/2017 e embasado nos argumentos acima expendidos, DECLARO que o Partido deu atendimento ao disposto na
referia resolução e, consequentemente, JUGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas referentes ao EXERCÍCIO 2017 apresentadas pelo
partido em questão. Cumpram-se as diligências necessárias. Procedam-se às anotações e comunicações de estilo. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso, arquive-se. Wenceslau Braz, 12 de novembro de 2018. Dr. Élberti Mattos Bernardineli. Juiz
Eleitoral."

Autos n° 06-64.2018.6.16.0020
Natureza: Prestação de Contas – Exercício 2017
Partido: Partido Democrático Trabalhista - PDT
Município: Wenceslau Braz - Pr.
Presidente: Paulo Leonar Ferreira Amador
Tesoureiro: Lauriney Inocêncio de Oliveira
Advogado: Jorge Abrão Faiad Neto – OAB/PR 23.782
Publicação na forma da Lei, da r. Sentença, com o seguinte dispositivo: "Em face do exposto, com fulcro no artigo 45, inciso VIII, "a" da
Resolução TSE nº 23.546/2017 e embasado nos argumentos acima expendidos, DECLARO que o Partido deu atendimento ao disposto na
referia resolução e, consequentemente, JUGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas referentes ao EXERCÍCIO 2017 apresentadas pelo
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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partido em questão. Cumpram-se as diligências necessárias. Procedam-se às anotações e comunicações de estilo. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso, arquive-se. Wenceslau Braz, 12 de novembro de 2018. Dr. Élberti Mattos Bernardineli. Juiz
Eleitoral."
Autos n° 07-49.2018.6.16.0020
Natureza: Prestação de Contas – Exercício 2017
Partido: Partido Progressista - PP
Município: Wenceslau Braz - Pr.
Presidente: Ademir Aparecido Videira
Tesoureiro: Sergio Pereira
Advogado: Silvio Lara Júnior – OAB/PR 77.133
Publicação na forma da Lei, da r. Sentença, com o seguinte dispositivo: "Em face do exposto, com fulcro no artigo 45, inciso VIII, "a" da
Resolução TSE nº 23.546/2017 e embasado nos argumentos acima expendidos, DECLARO que o Partido deu atendimento ao disposto na
referia resolução e, consequentemente, JUGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas referentes ao EXERCÍCIO 2017 apresentadas pelo
partido em questão. Cumpram-se as diligências necessárias. Procedam-se às anotações e comunicações de estilo. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso, arquive-se. Wenceslau Braz, 12 de novembro de 2018. Dr. Élberti Mattos Bernardineli. Juiz
Eleitoral."

Autos n° 08-34.2018.6.16.0020
Natureza: Prestação de Contas – Exercício 2017
Partido: Partido Social Cristão- PSC
Município: Santana do Itararé - Pr.
Presidente: Gilmar Egidio Pereira
Tesoureiro: Jocinei da Silva
Advogado: Alexsander Vilela Albergoni– OAB/PR 37.643
Publicação na forma da Lei, da r. Sentença, com o seguinte dispositivo: "Em face do exposto, com fulcro no artigo 45, inciso VIII, "a" da
Resolução TSE nº 23.546/2017 e embasado nos argumentos acima expendidos, DECLARO que o Partido deu atendimento ao disposto na
referia resolução e, consequentemente, JUGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas referentes ao EXERCÍCIO 2017 apresentadas pelo
partido em questão. Cumpram-se as diligências necessárias. Procedam-se às anotações e comunicações de estilo. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso, arquive-se. Wenceslau Braz, 12 de novembro de 2018. Dr. Élberti Mattos Bernardineli."
Autos n° 09-19.2018.6.16.0020
Natureza: Prestação de Contas – Exercício 2017
Partido: Partido da Social Democracia- PSDB
Município: Santana do Itararé - Pr.
Presidente: José Carlos Radoski
Tesoureiro: Valdir Belizário
Advogado: Alexsander Vilela Albergoni– OAB/PR 37.643
Publicação na forma da Lei, da r. Sentença, com o seguinte dispositivo: "Em face do exposto, com fulcro no artigo 45, inciso VIII, "a" da
Resolução TSE nº 23.546/2017 e embasado nos argumentos acima expendidos, DECLARO que o Partido deu atendimento ao disposto na
referia resolução e, consequentemente, JUGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas referentes ao EXERCÍCIO 2017 apresentadas pelo
partido em questão. Cumpram-se as diligências necessárias. Procedam-se às anotações e comunicações de estilo. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso, arquive-se. Wenceslau Braz, 12 de novembro de 2018. Dr. Élberti Mattos Bernardineli."
Autos n° 10-04.2018.6.16.0020
Natureza: Prestação de Contas – Exercício 2017
Partido: Partido Social Democrático - PSD
Município: Santana do Itararé - Pr.
Presidente: Èlcio José Vidal
Tesoureiro: Darci Guarniéri
Advogado: Alexsander Vilela Albergoni– OAB/PR 37.643
Publicação na forma da Lei, da r. Sentença, com o seguinte dispositivo: "Em face do exposto, com fulcro no artigo 45, inciso VIII, "a" da
Resolução TSE nº 23.546/2017 e embasado nos argumentos acima expendidos, DECLARO que o Partido deu atendimento ao disposto na
referia resolução e, consequentemente, JUGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas referentes ao EXERCÍCIO 2017 apresentadas pelo
partido em questão. Cumpram-se as diligências necessárias. Procedam-se às anotações e comunicações de estilo. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso, arquive-se. Wenceslau Braz, 12 de novembro de 2018. Dr. Élberti Mattos Bernardineli. Juiz
Eleitoral."
Autos n° 11-86.2018.6.16.0020
Natureza: Prestação de Contas – Exercício 2017
Partido: Democratas - DEM
Município: São José da Boa Vista - Pr.
Presidente: Alexsander Vilela Albergoni
Tesoureiro: Fabíola de Castro Dano Albergoni
Advogado: Alexsander Vilela Albergoni– OAB/PR 37.643
Publicação na forma da Lei, da r. Sentença, com o seguinte dispositivo: "Em face do exposto, com fulcro no artigo 45, inciso VIII, "a" da
Resolução TSE nº 23.546/2017 e embasado nos argumentos acima expendidos, DECLARO que o Partido deu atendimento ao disposto na
referia resolução e, consequentemente, JUGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas referentes ao EXERCÍCIO 2017 apresentadas pelo
partido em questão. Cumpram-se as diligências necessárias. Procedam-se às anotações e comunicações de estilo. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso, arquive-se. Wenceslau Braz, 12 de novembro de 2018. Dr. Élberti Mattos Bernardineli. 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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Autos n° 12-71.2018.6.16.0020
Natureza: Prestação de Contas – Exercício 2017
Partido: Partido do Movimento Democrático- PMDB
Município: São José da Boa Vista - Pr.
Presidente: Dilceu Bona
Tesoureiro: Liana Vergina Bona
Advogado: Vanessa Travensoli Bona – OAB/PR 79.680
Publicação na forma da Lei, da r. Sentença, com o seguinte dispositivo: "Em face do exposto, com fulcro no artigo 45, inciso VIII, "a" da
Resolução TSE nº 23.546/2017 e embasado nos argumentos acima expendidos, DECLARO que o Partido deu atendimento ao disposto na
referia resolução e, consequentemente, JUGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas referentes ao EXERCÍCIO 2017 apresentadas pelo
partido em questão. Cumpram-se as diligências necessárias. Procedam-se às anotações e comunicações de estilo. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso, arquive-se. Wenceslau Braz, 12 de novembro de 2018. Dr. Élberti Mattos Bernardineli. Juiz
Eleitoral."
Autos n° 15-26.2018.6.16.0020
Natureza: Prestação de Contas – Exercício 2017
Partido: Partido Trabalhista Brasileiro- PTB
Município: Santana do Itararé- Pr.
Presidente: João Pedro Espósito
Tesoureiro: Ney Aparecido Silva
Advogado: Alexsander Vilela Albergoni– OAB/PR 37.643
Publicação na forma da Lei, da r. Sentença, com o seguinte dispositivo: "Em face do exposto, com fulcro no artigo 45, inciso VIII, "a" da
Resolução TSE nº 23.546/2017 e embasado nos argumentos acima expendidos, DECLARO que o Partido deu atendimento ao disposto na
referia resolução e, consequentemente, JUGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas referentes ao EXERCÍCIO 2017 apresentadas pelo
partido em questão. Cumpram-se as diligências necessárias. Procedam-se às anotações e comunicações de estilo. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso, arquive-se. Wenceslau Braz, 12 de novembro de 2018. Dr. Élberti Mattos Bernardineli. Juiz
Eleitoral."
Autos n° 16-11.2018.6.16.0020
Natureza: Prestação de Contas – Exercício 2017
Partido: Partido Social Democrata Cristão - PSDC
Município: Wenceslau Braz - Pr.
Presidente: Sandra Inocencia Souza Cury
Tesoureiro: Jeisibel Aparecida dos Santos
Advogado: Marcelo Vanzelli – OAB/PR 21.593
Publicação na forma da Lei, da r. Sentença, com o seguinte dispositivo: "Em face do exposto, com fulcro no artigo 45, inciso VIII, "a" da
Resolução TSE nº 23.546/2017 e embasado nos argumentos acima expendidos, DECLARO que o Partido deu atendimento ao disposto na
referia resolução e, consequentemente, JUGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas referentes ao EXERCÍCIO 2017 apresentadas pelo
partido em questão. Cumpram-se as diligências necessárias. Procedam-se às anotações e comunicações de estilo. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso, arquive-se. Wenceslau Braz, 12 de novembro de 2018. Dr. Élberti Mattos Bernardineli. Juiz
Eleitoral."
Autos n° 17-93.2018.6.16.0020
Natureza: Prestação de Contas – Exercício 2017
Partido: Partido do Movimento Democratico - PMDB
Município: Wenceslau Braz - Pr.
Presidente: José Gentil Gomes
Tesoureiro: Paulo Cesar Rosa
Advogado: Clodoaldo de Meira Azevedo – OAB/PR 19.197
Publicação na forma da Lei, da r. Sentença, com o seguinte dispositivo: "Em face do exposto, com fulcro no artigo 45, inciso VIII, "a" da
Resolução TSE nº 23.546/2017 e embasado nos argumentos acima expendidos, DECLARO que o Partido deu atendimento ao disposto na
referia resolução e, consequentemente, JUGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas referentes ao EXERCÍCIO 2017 apresentadas pelo
partido em questão. Cumpram-se as diligências necessárias. Procedam-se às anotações e comunicações de estilo. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso, arquive-se. Wenceslau Braz, 12 de novembro de 2018. Dr. Élberti Mattos Bernardineli. Juiz
Eleitoral."
Autos n° 18-78.2018.6.16.0020
Natureza: Prestação de Contas – Exercício 2017
Partido: Partido Social Democratico - PSD
Município: Wenceslau Braz - Pr.
Presidente: Margareth Ferreira Rocha Pereira
Tesoureiro: Ernani dos Reis
Advogado: Clodoaldo de Meira Azevedo – OAB/PR 19.197
Publicação na forma da Lei, da r. Sentença, com o seguinte dispositivo: "Em face do exposto, com fulcro no artigo 45, inciso VIII, "a" da
Resolução TSE nº 23.546/2017 e embasado nos argumentos acima expendidos, DECLARO que o Partido deu atendimento ao disposto na
referia resolução e, consequentemente, JUGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas referentes ao EXERCÍCIO 2017 apresentadas pelo
partido em questão. Cumpram-se as diligências necessárias. Procedam-se às anotações e comunicações de estilo. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso, arquive-se. Wenceslau Braz, 12 de novembro de 2018. Dr. Élberti Mattos Bernardineli. Juiz
Eleitoral."
Autos n° 19-63.2018.6.16.0020
Natureza: Prestação de Contas – Exercício 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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Partido: Partido Social Cristão - PSC
Município: Wenceslau Braz - Pr.
Presidente: Roberto Gonçalves
Tesoureiro: Silvio Celso Vieira
Advogado: Clodoaldo de Meira Azevedo – OAB/PR 19.197
Publicação na forma da Lei, da r. Sentença, com o seguinte dispositivo: "Em face do exposto, com fulcro no artigo 45, inciso VIII, "a" da
Resolução TSE nº 23.546/2017 e embasado nos argumentos acima expendidos, DECLARO que o Partido deu atendimento ao disposto na
referia resolução e, consequentemente, JUGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas referentes ao EXERCÍCIO 2017 apresentadas pelo
partido em questão. Cumpram-se as diligências necessárias. Procedam-se às anotações e comunicações de estilo. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso, arquive-se. Wenceslau Braz, 12 de novembro de 2018. Dr. Élberti Mattos Bernardineli. Juiz
Eleitoral."
Autos n° 20-48.2018.6.16.0020
Natureza: Prestação de Contas – Exercício 2017
Partido: Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB
Município: Wenceslau Braz - Pr.
Presidente: Atahyde Ferreira dos Santos Junior
Tesoureiro: Luiz Alberto Antonio
Advogado: Clodoaldo de Meira Azevedo – OAB/PR 19.197
Publicação na forma da Lei, da r. Sentença, com o seguinte dispositivo: "Em face do exposto, com fulcro no artigo 45, inciso VIII, "a" da
Resolução TSE nº 23.546/2017 e embasado nos argumentos acima expendidos, DECLARO que o Partido deu atendimento ao disposto na
referia resolução e, consequentemente, JUGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas referentes ao EXERCÍCIO 2017 apresentadas pelo
partido em questão. Cumpram-se as diligências necessárias. Procedam-se às anotações e comunicações de estilo. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso, arquive-se. Wenceslau Braz, 12 de novembro de 2018. Dr. Élberti Mattos Bernardineli. Juiz
Eleitoral."
Autos n° 21-33.2018.6.16.0020
Natureza: Prestação de Contas – Exercício 2017
Partido: Partido da Republica- PR
Município: Wenceslau Braz - Pr.
Presidente: Altair Panichi de Siqueira
Tesoureiro: Jeferson Carlos da Silva
Advogado: Clodoaldo de Meira Azevedo – OAB/PR 19.197
Publicação na forma da Lei, da r. Sentença, com o seguinte dispositivo: "Em face do exposto, com fulcro no artigo 45, inciso VIII, "a" da
Resolução TSE nº 23.546/2017 e embasado nos argumentos acima expendidos, DECLARO que o Partido deu atendimento ao disposto na
referia resolução e, consequentemente, JUGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas referentes ao EXERCÍCIO 2017 apresentadas pelo
partido em questão. Cumpram-se as diligências necessárias. Procedam-se às anotações e comunicações de estilo. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso, arquive-se. Wenceslau Braz, 12 de novembro de 2018. Dr. Élberti Mattos Bernardineli. Juiz
Eleitoral."
Autos n° 22-18.2018.6.16.0020
Natureza: Prestação de Contas – Exercício 2017
Partido: Partido Republicano Progressista- PRP
Município: Wenceslau Braz - Pr.
Presidente: Roberto Luiz Rodacki
Tesoureiro: Paulo Shiguero Sanada
Advogado: Clodoaldo de Meira Azevedo – OAB/PR 19.197
Publicação na forma da Lei, da r. Sentença, com o seguinte dispositivo: "Em face do exposto, com fulcro no artigo 45, inciso VIII, "a" da
Resolução TSE nº 23.546/2017 e embasado nos argumentos acima expendidos, DECLARO que o Partido deu atendimento ao disposto na
referia resolução e, consequentemente, JUGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas referentes ao EXERCÍCIO 2017 apresentadas pelo
partido em questão. Cumpram-se as diligências necessárias. Procedam-se às anotações e comunicações de estilo. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso, arquive-se. Wenceslau Braz, 12 de novembro de 2018. Dr. Élberti Mattos Bernardineli. Juiz
Eleitoral."

28ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
EDITAL Nº 75/2018

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DRA. ORNELA CASTANHO, MM(ª). JUÍZA DA 028ª ZONA ELEITORAL, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, NA FORMA DA LEI,
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem e, em especial, ao Ministério Público Eleitoral, aos
partidos políticos, candidatos ou coligações, conforme determinação contida no art. 59 da Resolução - TSE nº 23.533/2017, que poderão
apresentar IMPUGNAÇÃO às prestações de contas eleitorais apresentadas abaixo, referente às Eleições Gerais de 2018, no prazo de 3
(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.
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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PRESIDENTE
Paulo
Sérgio
Vital

TESOUREIRO
Zulmira Alves da
Silva

MUNICÍPIO
Apucarana

ADVOGADO
Terence
Cesar
Penharbel – OAB
48094/PR

Francisco
Cilente

João
Maria
Maraafigo

Apucarana

Aluisio Henrique
Ferreira – OAB
37722/PR

Claudomiro
Rodrigues
da
Silva
André
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Oliveira
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Marques
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Cruz Neto
Miguel Luiz Vilas
Boas

Luiz
Balan

Carlos

Apucarana

Adan
Augusto
Lenharo
Fernandes
Caroline Volski
Oliveira

Apucarana

João
Moura

Batista

Apucarana

Wilson Scaperlini
Kaminski – OAB
25332/PR
André Luis Marçal
de Oliveira – OAB
58520/PR
Paulo
Henrique
Pavolak - OAB
52053/PR
Herbert Mendes
Moura – OAB
79804/PR

João Carlos de
Oliveira

José Divino de
Oliveira

Apucarana

Edna Regina de
Souza – OAB
86565/PR

Ivanildo da Silva

Dival Ceranto

Apucarana

Ivanildo da Silva –
OAB 50955/PR

André Ricardo
Barriquelo

José Luiz Duarte

Cambira

Marcos Roberto
de Oliveira

Malysson
Thayaron
Gonçalves
Oliveira

Cambira

Aluisio Henrique
Ferreira – OAB
37722/PR
Genezio
Belarmino Izidoro
– OAB 6442/PR

de

Apucarana

E, para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente edital, que será publicado no Diário de Justiça Eletrônico (DJE/PR). Dado e
passado nesta cidade de Apucarana, aos 12 dias do mês de dezembro do ano de 2018. Eu, Andréa Silva Milanin, Chefe do Cartório da 28ª
Zona Eleitoral de Apucarana, conforme autoriza os despachos nos autos supracitados, digitei e subscrevi o presente.

ANDRÉA SILVA MILANIN
Chefe de Cartório da 028ª Zona Eleitoral

42ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Intimação
PRESTAÇÃO DE CONTAS 66-68.2018.6.16.0042
PARTIDO: PSDB – PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DE LONDRINA/PR
PRESIDENTE: AMAURI PEREIRA CARDOSO
TESOUREIRO: ALEXANDRE GUIMARÃES MELATTI
ADVOGADO (A): MATHEUS ARMENI DE PAULA MACHADO, OAB/PR 83.377
De ordem da Doutora FABIANA LEONEL AYRES BRESSAN, Meritíssima Juíza da 42.ª Zona Eleitoral de Londrina, fica (m) a (s) parte intimada
(s) do r. despacho proferido à fl. 21:
"I - Defiro conforme requerido às fls. 18/20.
II – Com apresentação das contas finais, cumpra-se item IV do despacho de fl. 10.
III – Permanecendo omissos, ao cartório eleitoral, para juntada de extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações
relativas ao recebimento de recursos de Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou origem não identificada. Após, ao Ministério Público nos
termos do art. 52, § 6.º, V, da Res. nº 23.553/2017 – TSE.

Londrina, 11 de dezembro de 2018.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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FABIANA LEONEL AYRES BRESSAN
Juíza Eleitoral"
PRESTAÇÃO DE CONTAS 61-46.2018.6.16.0042
PARTIDO: AVANTE DE LONDRINA/PR
PRESIDENTE: CELIO GUERGOLETTO
TESOUREIRO: GERALDINO SANTOS DA SILVA
ADVOGADO (A): AMÁBILE FLORENCIO CELINO BORGES, OAB/PR 68.357
De ordem da Doutora FABIANA LEONEL AYRES BRESSAN, Meritíssima Juíza da 42.ª Zona Eleitoral de Londrina, fica (m) a (s) parte intimada
(s) do r. despacho proferido à fl. 20:
"I - I – Considerando a omissão nas prestação de contas – Eleições 2018, bem como prazo concedido para manifestação nos termos do art.
52, § 6.º, IV, da Res. nº 23.553/2017 – TSE, defiro a dilação de prazo por mais 5 (cinco) dias.
II – Com apresentação das contas finais, cumpra-se item IV do despacho de fl. 07.
III – Permanecendo omissos, ao cartório eleitoral, para juntada de extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações
relativas ao recebimento de recursos de Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou origem não identificada. Após, ao Ministério Público nos
termos do art. 52, § 6.º, V, da Res. nº 23.553/2017 – TSE.

Londrina, 11 de dezembro de 2018.

FABIANA LEONEL AYRES BRESSAN
Juíza Eleitoral"

43ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

EDITAL Nº 55/2018
PARTIDOS POLÍTICOS QUE APRESENTARAM PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEIÇÃO 2018
A Doutora Paola Gonçalves Mancini, MM.ª Juíza Substituta da 43ª Zona Eleitoral, Circunscrição Eleitoral do Paraná, no uso de suas atribuições
legais,
TORNA PÚBLICO, em cumprimento ao disposto no art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, relação anexa com o nome dos os órgãos
partidários que apresentaram prestação de contas referente as Eleições de 2018, do Município de Guarapuava/PR
Qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público e outro interessado poderá apresentar impugnação no prazo de 03 (três)
dias da publicação do presente edital, em petição fundamentada, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias..
DADO E PASSADO nesta cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, aos 12 dias do mês de dezembro de 2018. Eu _______(Maria Cristina
Vitorino Alves), chefe de cartório que o digitei.
Paola Gonçalves Mancini
Juíza Eleitoral Substituta da 43ª ZE
RELAÇÃO ANEXA AO EDITAL Nº 55/2018
Partido Município PROCESSO
PSC GUARAPUAVA/PR 48-44.2018.6.16.0043
SD GUARAPUAVA/PR 42-37.2018.6.16.0043

47ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação 22.2018
E D I T A L Nº 42/2018
De ordem da Excelentíssima Senhora Doutora DANIELA FRANCO REIS E SILVA, MM. Juíza Eleitoral substituta desta 47ª Zona Eleitoral, com
sede no município de Clevelândia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos interessados, conforme artigo 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017 e Portaria 02/2017, que foram apresentadas perante este
Juízo Eleitoral as contas finais dos partidos políticos abaixo relacionados, relativas às Eleições 2018:
Movimento Democrático Brasileiro –
MDB, município de Mariópolis/PR, PC nº 55-24.2018.6.16.0047, Presidente: Solange de Fátima
Pressanto Bellan e Tesoureiro: Ademar Scheffer.
Partido Social Cristão – PSC, município de Mariópolis/PR, PC nº 49-17.2018.6.16.0047, Presidente: Cristiano Machry Pegorini e Tesoureiro:
Benhur Rodrigo Fioravanço.
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Partido da República – PR, município de Mariópolis/PR, PC nº 52-69.2018.6.16.0047, Presidente: Mario Eduardo Lopes Paulek e Tesoureiro:
Eduardo Danieli Poersch.
Democratas – DEM, município de Mariópolis/PR, PC nº 51-84.2018.6.16.0047, Presidente: José Carlos Stanqueviski e Tesoureiro: Gislaine
Machado.
Partido Social Democrático – PSD, município de Mariópolis/PR, PC nº 48-32.2018.6.16.0047, Presidente: Eydie Luciana Miglioranza
Stanqueviski e Tesoureiro: Itacir Barreto.
Nos termos do artigo 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, caberá a qualquer interessado, Ministério Público, partido político, candidato ou
coligação, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, impugnar as prestações de contas apresentadas, apresentando
petição fundamentada dirigida ao juiz eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias.
Dado e passado nesta cidade de Clevelândia, aos onze dias do mês de dezembro do ano de 2018. Eu, ____________ Maila Yumi Ito Bledon,
Chefe do Cartório e.e., digitei o presente edital.
MAILA YUMI ITO BLEDON
Chefe do Cartório e.e. da 47ª Zona Eleitoral
Autorizada – Portaria nº 02/2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 46-62.2018.6.16.0047
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB
MUNICÍPIO: MARIÓPOLIS
ADVOGADO: RAFAEL NOVAKOSKI ARRUDA - OAB/PR Nº 58.598
Intimação, na forma da lei, do partido político sobre o conteúdo do r. despacho proferido pelo MM. Juiz Eleitoral nos autos acima mencionados:
"Considerando que o partido político apresentou o extrato bancário com a expressão "SEM VALOR LEGAL" (fls. 11), bem como que a data de
abertura da Conta Bancária destinada ao recebimento de Doações para a Campanha foi 12.08.2016, intime-se o Partido Político para que, no
prazo de 3 (três) dias, junte aos autos os extratos bancários de todo o período da campanha eleitoral em sua forma definitiva, bem como preste
esclarecimentos se a conta bancária informada no SPCE WEB, foi aberta para a campanha eleitoral de 2018.
Diligências necessárias."
Clevelândia, 12 de dezembro de 2018.
DANIELA FRANCO REIS E SILVA
Juíza Substituta da 47ª Zona Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 47-47.2018.6.16.0047
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO VERDE – PV
MUNICÍPIO: MARIÓPOLIS
ADVOGADO: RAFAEL NOVAKOSKI ARRUDA - OAB/PR Nº 58.598
Intimação, na forma da lei, do partido político sobre o conteúdo do r. despacho proferido pelo MM. Juiz Eleitoral nos autos acima mencionados:
"Considerando que o Partido Verde – PV, do município de Mariópolis, apresentou o extrato bancário com a expressão "SEM VALOR LEGAL"
(fls. 11), intime-se o Partido Político para que, no prazo de 3 (três) dias, junte aos autos os extratos bancários de todo o período da campanha
eleitoral em sua forma definitiva.
Diligências necessárias."
Clevelândia, 12 de dezembro de 2018.
DANIELA FRANCO REIS E SILVA
Juíza Substituta da 47ª Zona Eleitoral

51ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação nº 28/2018
Edital nº 35/2018
(Prestação de Contas Eleitorais 2018 – Órgãos Partidários – Morretes/PR)
O Excelentíssimo Senhor Doutor FERNANDO ANDRIOLLI PEREIRA, Juiz Eleitoral da 051ª Zona Eleitoral do Município e Comarca de
Morretes, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017,
FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem e, em especial, ao Ministério Público Eleitoral, aos
partidos políticos, candidatos ou coligações, conforme determinação contida no art. 59 da Resolução-TSE nº 23.553/2017, que poderão
apresentar IMPUGNAÇÃO às prestações de contas eleitorais apresentadas e abaixo relacionadas, referentes às Eleições Gerais de 2018, no
prazo de 03 (três) dia, 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.
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 28-29.2018.6.16.0051
PARTIDO POLÍTICO:
14 – PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO– PTB – ÓRGÃO PROVISÓRIO MUNICIPAL –
MORRETES/PR
INTERESSADOS:
VERONILDO CESAR DE OLIVEIRA, Presidente do Órgão Provisório Municipal
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AGNALDO SILVA DO ROSÁRIO, Tesoureiro do Órgão Provisório Municipal
TAMIRES MARQUES CHAVES – OAB Nº 70.419/PR

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 30-96.2018.6.16.0051
PARTIDO POLÍTICO:
20 – PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC – ÓRGÃO PROVISÓRIO MUNICIPAL – MORRETES/PR
INTERESSADOS:
AIRTON TOMAZI, Presidente do Órgão Provisório Municipal
LORIANE DUARTE TOMAZI, Tesoureira do Órgão Provisório Municipal
ADVOGADO(A):
TAMIRES MARQUES CHAVES – OAB Nº 70.419/PR
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 35-21.2018.6.16.0051
PARTIDO POLÍTICO:
33 – PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL – PMN – ÓRGÃO PROVISÓRIO MUNICIPAL –
MORRETES/PR
INTERESSADOS:
JUAREZ SOARES BARBOZA, Presidente do Órgão Provisório Municipal
PAULO JOSÉ DA ROSA, Tesoureiro do Órgão Provisório Municipal
ADVOGADO(A):
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA – OAB Nº 37.505/PR
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 37-88.2018.6.16.0051
PARTIDO POLÍTICO:
51 – PATRIOTA – PATRI – ÓRGÃO PROVISÓRIO MUNICIPAL – MORRETES/PR
INTERESSADOS:
ORLEY ANTUNES DE OLIVEIRA JUNIOR, Presidente do Órgão Provisório Municipal
ANTONIO CARLOS ALVES CAMARGO E GOMES FILHO, Tesoureiro do Órgão Provisório Municipal
ADVOGADO(A):
SEBASTIÃO BRINDAROLLI JÚNIOR – OAB Nº 78.148/PR
Os autos dos processos são públicos e estão em Cartório à disposição de quaisquer interessados, que podem examiná-los e obter cópias,
mediante prévia identificação, registro e pagamento das respectivas custas de reprografia.
E para que se dê ampla divulgação, expediu-se o presente edital, para a devida afixação no local de costume desta 51ª Zona Eleitoral, pelo
prazo de 03 (três) dias, e publicação no DJE (Diário da Justiça Eletrônico) do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná – TRE/PR, nos termos da
Resolução TRE/PR nº 543/2008.
DADO E PASSADO, nesta Cidade e Comarca de Morretes, Estado do Paraná, 51ª Zona Eleitoral, ao(s) 10 (dez) dia(s) do mês de dezembro
do ano de dois mil e dezoito (10/12/2018). Eu, _________(Daniela Cristina Kai Jungles dos Santos), Chefe do Cartório Eleitoral em exercício,
preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. FERNANDO ANDRIOLLI PEREIRA.
FERNANDO ANDRIOLLI PEREIRA
Juiz Eleitoral

53ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Publicação de edital
O Excelentíssimo Senhor Dr. Jonathan Cheong, MM. Juiz da 53ª ZE de Teixeira Soares/PR, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER
aos que este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que os partidos e seus respectivos responsáveis, abaixo relacionados, apresentaram
extratos da prestação de contas final referente às eleições 2018.
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
Fernandes Pinheiro
Presidente: Simone da Conceição de Andrade Vasco
Tesoureiro: Gildo Miguel de Lima
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Fernandes Pinheiro
Presidente: Luis Sérgio Meira
Tesoureiro: Queila Lovato
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Fernandes Pinheiro
Presidente: Arildo de Andrade
Tesoureiro: Cleberson Gonçalves dos Santos
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
Teixeira Soares
Presidente: Gilson Weizenmann
Tesoureiro: Marcelo Acordi
Nos termos do artigo 45, I, da Resolução TSE n. 23.464/2015, qualquer interessado poderá, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação
deste edital, apresentar impugnação, que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a
existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
Expedido nesta cidade de Teixeira Soares, aos 12 de dezembro de 2018. Eu, Arlei Adilson Braun, Chefe de Cartório, subscrevo.
Jonathan Cheong
Juiz Eleitoral
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68ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Intimação
NOTÍCIA CRIME n. 84-11.2018.6.16.0068
MUNICÍPIO: CASCAVEL
NOTICIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
NOTICIADOS: TIAGO HENRIQUE TEIXEIRA LEAL E MOIZÉS DE FREITAS LEAL
ADVOGADA: ANGÉLICA LIMBERGER – OAB/PR 69.952
JUÍZA: DRA. FILOMAR HELENA PEROSA CAREZIA
Intimação, na forma da lei, da sentença proferida pela Excelentíssima Juíza Eleitoral, Dra. Filomar Helena Perosa Carezia, nos autos acima
discriminados:
"Ante o exposto, estando presentes os pressupostos legais, com fundamento no art. 76 da Lei n. 9.096/95, acolho o Parecer do Ministério
Público Eleitoral e declaro extinta a punibilidade dos noticiados Tiago Henrique Teixeira Leal e Moizes de Freitas Leal, relativamente ao
presente caso.
Feitas as necessárias anotações e comunicações, arquivem-se.
Ciência ao Ministério Público.
P.R.I.
Cascavel, 07 de dezembro de 2018.
Filomar Helena Perosa Carezia
Juíza Eleitoral"

82ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÃO NA FORMA DA LEI - PRESTAÇÃO CONTAS ANUAIS - 2017
Prestação de Contas Anual – Exercício Financeiro 2017.
Requerente: COMISSÃO PROVISORIA/ DIRETÓRIO MUNICIPAL PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS.
Município: Ribeirão do Pinhal.
Presidente: Wagner Luiz Oliveira Martins
Tesoureiro: Andrade Azevedo Braz
Advogado: Bruna Lemes Fogaça OAB: 62899/PR
RELATÓRIO TÉCNICO PRELIMINAR
Em cumprimento ao que dispõe o art. 34, Resolução/TSE 23.546/2017, expede-se este Relatório Preliminar, para que o partido acima
nominado, se manifeste, complemente as informações nos presentes autos, bem como apresente esclarecimentos necessário ao exame ou
ainda, sane as falhas abaixo relacionadas, no prazo de 20 (vinte) dias.
1 – Omissão de receitas e gastos eleitorais.
Examinado a prestação os extratos de contas do partido em questão (cópia a frente) foram detectados as seguintes movimentações. Sendo
assim o partido não poderia apresentar a declaração de ausência de movimentação financeira
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85ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

EDITAL 30/2018

A Excelentíssima Senhora Doutora NARA MERANCA BUENO PEREIRA PINTO, MMa. Juíza da 85ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições
legais
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem e, em especial, ao Ministério Público Eleitoral, aos
partidos políticos, candidatos ou coligações, conforme determinação contida no art. 59 da Resolução - TSE nº 23.533/2017, que poderão
apresentar IMPUGNAÇÃO às prestações de contas eleitorais apresentadas abaixo, referente às Eleições Gerais de 2018, no prazo de 3 (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.
Processo
110-55.2018.6.16.0085
89-79.2018.6.16.0085
87-12.2018.6.16.0085

Partido
PSDB – Partido da Social Democracia
Brasileira – Querência do Norte
PR – Partido da República – Querência do
Norte
PTB – Partido Trabalhista Brasileiro –
Querência do Norte

Responsáveis
Presidente: Vlaumir Rodrigues
Tesoureiro: João Reginato
Presidente: Bruna de Paula Moreira Eger
Tesoureiro: Carla Soraya Borsatto
Presidente: Carlos Benvenutti
Tesoureiro: Fabio Reginato
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E, para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente edital, que será publicado no Diário de Justiça Eletrônico. Dado e passado
nesta cidade de Loanda, aos 10 dias do mês de dezembro do ano de 2018. Eu, _______Cassiana Riesemberg, Chefe do Cartório e.e. da 85ª
Zona Eleitoral de Loanda, digitei e subscrevi o presente.

91ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Edital de Intimação n. 54/2018
Autos n. 206-52.2018.6.16.0091 de Ação Penal
Autor:
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Réu:
JOÃO GUSMAN DE SOUZA
Advogado(s):
MARIO APARECIDO DE SOUZA - OAB/PR 82.167

A Excelentíssima Senhora Dra. DANIELLE MARIE DE FARIAS SERIGATI VARASQUIM, MM. Juíza Eleitoral da 91ª ZE de Paranacity, Estado
do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que fica(m) INTIMADA(S) a(s) Parte(s) e seu(s)
Advogados(s) acerca do teor da decisão: "Diante do exposto, declino da competência e determino a remessa do feito para a Justiça
Federal de Maringá – Juizado Especial Federal Criminal. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. DANIELLE MARIE DE FARIAS
SERIGATI VARASQUIM, Juíza Eleitoral". Expedido nesta cidade e Comarca de Paranacity, Estado do Paraná, aos dez dias do mês de
dezembro de 2018. Eu, Wanessa Naves Cocco, Chefe de Cartório, que digitei e subscrevi.

92ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

SENTENÇAS
Autos n.º 135-47.2018.6.16.0092
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Informação autuada pelo Cartório Eleitoral da 92ª Zona Eleitoral de Goioerê em razão do não comparecimento da eleitora
ELISANGELA CRISTINA DE SOUZA MOROSINI aos trabalhos eleitorais nas eleições gerais de 2018.
Os documentos juntados aos autos demonstram a nomeação, convocação e intimação da referida eleitora para compor a mesa receptora de
votos da Seção nº 113 (fls. 03/04).
As atas da mesa receptora, por sua vez, demonstrou a ausência da convocada (fls. 05 e 11).
À fl. 09, a eleitora juntou justificativa tempestiva para a sua ausência ao 1º turno das eleições, ocasião em que apresentou atestado médico
indicando a necessidade de afastamento das atividades laborais para cuidar da saúde do filho menor de idade durante o período de
tratamento.
O prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de justificativa por ausência ao 2º turno das eleições transcorreu in albis.
À fl. 17, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo acolhimento da justificativa, referente a ausência no 1º turno, e pela fixação de multa
em desfavor da eleitora, referente a ausência no 2º turno.
É o relatório. Decido.
A Constituição Federal em artigo 7º, Inc. IV, veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Assim, nos termos da Resolução TSE n.º
14.301/94 e artigo 246 do Provimento n.º 02/2018 – CRE/PR, a cobrança das multas eleitorais terá por base de cálculo o valor de R$ 35,13
(trinta e cinco reais e treze centavos). Da mesma forma, prevê o art. 248 do referido Provimento, que a multa ao mesário faltoso terá por base
de cálculo o valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos), arbitrada entre o mínimo de 50% e o máximo de 100% desse valor.
Certamente, a aplicação de penalidade pecuniária no valor indicado não traz qualquer caráter punitivo ou preventivo à sanção, pelo contrário,
fará com que grande número de eleitores não mais atendam à convocação da Justiça Eleitoral para eleições futuras, ante a facilidade de
quitação do débito.
O Código Eleitoral em seu artigo 367, § 2º, permite a adequação dos valores à finalidade pretendida ao preceituar que "a multa pode ser
aumentada até dez vezes, se o Juiz ou Tribunal considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no
máximo". Da mesma forma prescreve o artigo 250 do Provimento nº 02/2018 da Corregedoria Regional Eleitoral.
Nesse passo, tendo em vista os documentos que comprovam a inequívoca ciência do encargo atribuído, considerando que decorreu o prazo
de 30 (trinta) dias da data da eleição sem que a eleitora tenha apresentado qualquer justificativa acerca da sua ausência aos trabalhos no 2º
turno das eleições gerais de 2018, e acolhendo a Manifestação do MPE pela fixação de multa, aplico à mesária – com fundamento artigo 124
da Lei n.º 4.737/65 (Código Eleitoral) – multa, ora arbitrada, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por ausência ao trabalhos eleitorais no 2º
turno das eleições gerais de 2018, conforme artigo 85 da Res. TSE 21.538/03 e artigo 248, 249 e 250 do provimento n.º 02/2018 CRE-PR.
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Anoto, por oportuno, que a fixação da multa no patamar acima tem também a função pedagógica, principalmente no sentido de não incentivar
o cidadão de descumprir o seu dever cívico de auxiliar a Justiça Eleitoral.
Diante do exposto, acolho a justificativa apresentada pela eleitora Elisangela Cristina de Souza Morosini, referente à ausência no 1º turno das
eleições. Por consequência, determino o lançamento do ASE 175 – Regularização de ausência aos trabalhos eleitorais – motivo/forma 02,
referente à convocação para os trabalhos eleitorais no 1º turno.
Quanto a ausência injustificada aos trabalhos eleitorais no 2º turno das eleições, intime-se a requerida Elisangela Cristina de Souza Morosini
para no prazo de 30 (trinta) dias efetuar o pagamento da multa, nos termos da Resolução n.º 21.975/04, do Tribunal Superior Eleitoral.
Sendo recolhida a multa, certifique-se, registre-se o ASE 078 – Quitação de Multa, motivo 1 – Recolhimento, no histórico do Cadastro da
Eleitora, e arquive-se o presente.
Do contrário, após os registros e anotações necessárias - especialmente o que determina o artigo 263 e §3º do Código de Normas (Registro de
Inscrição de Dívida) - arquive-se os presentes autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Diligências necessárias.
Goioerê, 11 de dezembro de 2018.
Fabiana Matie Sato
Juíza Eleitoral
Autos n.º 136-32.2018.6.16.0092
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Informação autuada pelo Cartório Eleitoral da 92ª Zona Eleitoral de Goioerê em razão do não comparecimento da eleitora
ROSANGELA CRISTINA MOROSINI aos trabalhos eleitorais nas eleições gerais de 2018.
Os documentos juntados aos autos demonstram a nomeação, convocação e intimação da referida eleitora para compor a mesa receptora de
votos da Seção nº 117 (fls. 03/04).
A ata da mesa receptora, por sua vez, demonstrou a ausência da convocada (fls. 05/09).
À fl. 13, a eleitora juntou justificativa tempestiva para a sua ausência, ocasião em que apresentou atestado médico indicando o CID: F 41.0 + F
33.2, fazendo uso de medicamentos sedativos que a torna incapaz para a realização de qualquer atividade durante o período de tratamento.
À fl. 17, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo acolhimento da justificativa.
É o relatório. Decido.
Devidamente intimada para os trabalhos de mesário nas eleições gerais de 2018, a eleitora Rosangela Cristina Morosini deixou de exercer
suas funções. Apresentou, no entanto, justificativa plausível para a referida falta, com respaldo em atestado médico que noticiou enfermidade
temporariamente incapacitante.
Diante do exposto, acolho a justificativa apresentada pela eleitora Rosangela Cristina Morosini. Por consequência, determino a regularização
da inscrição eleitoral, com o lançamento do ASE 175 – Regularização de ausência aos trabalhos eleitorais – motivo/forma 02.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Diligências necessárias.
Goioerê, 11 de dezembro de 2018.
Fabiana Matie Sato
Juíza Eleitoral
Autos n.º 137-17.2018.6.16.0092
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de informação autuada pelo cartório eleitoral em razão do não comparecimento do(a) eleitor(a) DAIANE DA SILVA CAMPOS aos
trabalhos eleitorais.
Os documentos juntados mostram que houve publicação do edital de nomeação constando o nome do(a) eleitor(a) (fl. 04), assim como foi
entregue carta convocatória no endereço constante no cadastro eleitoral (fl. 03).
As atas da mesa receptora, referentes ao 1º e 2º turno das eleições, demonstram a falta do(a) eleitor(a) (fls. 05 e 09).
O(A) eleitor(a) não justificou sua ausência nos 30 (trinta) dias após a realização do 1º e 2º turno das eleições, conforme certidões lavradas pela
secretaria do cartório eleitoral (fls. 11v e 12).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, fl. 15, pela fixação de multa em desfavor do(a) eleitor(a).
É o relato do necessário. Passo a decidir.
A Constituição Federal em artigo 7º, Inc. IV, veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Assim, nos termos da Resolução TSE n.º
14.301/94 e artigo 246 do Provimento n.º 02/2018 – CRE/PR, a cobrança das multas eleitorais terá por base de cálculo o valor de R$ 35,13
(trinta e cinco reais e treze centavos). Da mesma forma, prevê o art. 248 do referido Provimento, que a multa ao mesário faltoso terá por base
de cálculo o valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos), arbitrada entre o mínimo de 50% e o máximo de 100% desse valor.
Certamente, a aplicação de penalidade pecuniária no valor indicado não traz qualquer caráter punitivo ou preventivo à sanção, pelo contrário,
fará com que grande número de eleitores não mais atendam à convocação da Justiça Eleitoral para eleições futuras, ante a facilidade de
quitação do débito.
O Código Eleitoral em seu artigo 367, § 2º, permite a adequação dos valores à finalidade pretendida ao preceituar que "a multa pode ser
aumentada até dez vezes, se o Juiz ou Tribunal considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no
máximo". Da mesma forma prescreve o artigo 250 do Provimento nº 02/2018 da Corregedoria Regional Eleitoral.
Nesse passo, tendo em vista os documentos que comprovam a inequívoca ciência do encargo atribuído, considerando que decorreu o prazo
de 30(trinta) dias da data da eleição sem que o(a) eleitor(a) tenha apresentado qualquer justificativa acerca da sua ausência aos trabalhos, e
acolhendo a Manifestação do MPE pela fixação de multa, aplico ao (à) mesário (a) – com fundamento artigo 124 da Lei n.º 4.737/65 (Código
Eleitoral) – multa, ora arbitrada, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por turno, conforme artigo 85 da Res. TSE 21.538/03 e artigo 248, 249 e
250 do provimento n.º 02/2018 CRE-PR.
Anoto, por oportuno, que a fixação da multa no patamar acima tem também a função pedagógica, principalmente no sentido de não incentivar
o cidadão de descumprir o seu dever cívico de auxiliar a Justiça Eleitoral.
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Intime-se o(a) requerido(a) Daiane da Silva Campos para no prazo de 30 (trinta) dias efetuar o pagamento da multa, nos termos da Resolução
n.º 21.975/04, do Tribunal Superior Eleitoral.
Sendo recolhida a multa, certifique-se, registre-se o ASE 078 – Quitação de Multa, motivo 1 – Recolhimento, no histórico do Cadastro do(a)
Eleitor(a), e arquive-se o presente.
Do contrário, após os registros e anotações necessárias - especialmente o que determina o artigo 263 e §3º do Código de Normas (Registro de
Inscrição de Dívida) - arquive-se os presentes autos.
Ciência ao MPE.
Diligências necessárias.
Goioerê, 11 de dezembro de 2018.
Fabiana Matie Sato
Juíza Eleitoral
Autos n.º 138-02.2018.6.16.0092
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de informação autuada pelo cartório eleitoral em razão do não comparecimento do(a) eleitor(a) PAMELA SUELEN LOURENÇO
PEREIRA aos trabalhos eleitorais.
Os documentos juntados mostram que houve publicação do edital de nomeação constando o nome do(a) eleitor(a) (fl. 04), assim como foi
entregue carta convocatória no endereço constante no cadastro eleitoral (fl. 03).
As atas da mesa receptora, referentes ao 1º e 2º turno das eleições, demonstram a falta do(a) eleitor(a) (fls. 05 e 09).
O(A) eleitor(a) não justificou sua ausência nos 30 (trinta) dias após a realização do 1º e 2º turno das eleições, conforme certidões lavradas pela
secretaria do cartório eleitoral (fls. 11v e 12).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, fl. 15, pela fixação de multa em desfavor do(a) eleitor(a).
É o relato do necessário. Passo a decidir.
A Constituição Federal em artigo 7º, Inc. IV, veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Assim, nos termos da Resolução TSE n.º
14.301/94 e artigo 246 do Provimento n.º 02/2018 – CRE/PR, a cobrança das multas eleitorais terá por base de cálculo o valor de R$ 35,13
(trinta e cinco reais e treze centavos). Da mesma forma, prevê o art. 248 do referido Provimento, que a multa ao mesário faltoso terá por base
de cálculo o valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos), arbitrada entre o mínimo de 50% e o máximo de 100% desse valor.
Certamente, a aplicação de penalidade pecuniária no valor indicado não traz qualquer caráter punitivo ou preventivo à sanção, pelo contrário,
fará com que grande número de eleitores não mais atendam à convocação da Justiça Eleitoral para eleições futuras, ante a facilidade de
quitação do débito.
O Código Eleitoral em seu artigo 367, § 2º, permite a adequação dos valores à finalidade pretendida ao preceituar que "a multa pode ser
aumentada até dez vezes, se o Juiz ou Tribunal considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no
máximo". Da mesma forma prescreve o artigo 250 do Provimento nº 02/2018 da Corregedoria Regional Eleitoral.
Nesse passo, tendo em vista os documentos que comprovam a inequívoca ciência do encargo atribuído, considerando que decorreu o prazo
de 30(trinta) dias da data da eleição sem que o(a) eleitor(a) tenha apresentado qualquer justificativa acerca da sua ausência aos trabalhos, e
acolhendo a Manifestação do MPE pela fixação de multa, aplico ao (à) mesário (a) – com fundamento artigo 124 da Lei n.º 4.737/65 (Código
Eleitoral) – multa, ora arbitrada, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por turno, conforme artigo 85 da Res. TSE 21.538/03 e artigo 248, 249 e
250 do provimento n.º 02/2018 CRE-PR.
Anoto, por oportuno, que a fixação da multa no patamar acima tem também a função pedagógica, principalmente no sentido de não incentivar
o cidadão de descumprir o seu dever cívico de auxiliar a Justiça Eleitoral.
Intime-se o(a) requerido(a) Pamela Suelen Lourenço Pereira para no prazo de 30 (trinta) dias efetuar o pagamento da multa, nos termos da
Resolução n.º 21.975/04, do Tribunal Superior Eleitoral.
Sendo recolhida a multa, certifique-se, registre-se o ASE 078 – Quitação de Multa, motivo 1 – Recolhimento, no histórico do Cadastro do(a)
Eleitor(a), e arquive-se o presente.
Do contrário, após os registros e anotações necessárias - especialmente o que determina o artigo 263 e §3º do Código de Normas (Registro de
Inscrição de Dívida) - arquive-se os presentes autos.
Ciência ao MPE.
Diligências necessárias.
Goioerê, 11 de dezembro de 2018.
Fabiana Matie Sato
Juíza Eleitoral
Autos n.º 139-84.2018.6.16.0092
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de informação autuada pelo cartório eleitoral em razão do não comparecimento do(a) eleitor(a) ALINE DONEGA DE ARAÚJO aos
trabalhos eleitorais.
Os documentos juntados mostram que houve publicação do edital de nomeação constando o nome do(a) eleitor(a) (fl. 04), assim como foi
entregue carta convocatória no endereço constante no cadastro eleitoral (fl. 03).
As atas da mesa receptora, referentes ao 1º e 2º turno das eleições, registram a falta do(a) eleitor(a) (fls. 06 e 10).
O(A) eleitor(a) não justificou sua ausência nos 30 (trinta) dias após a realização do 1º e 2º turno das eleições, conforme certidões lavradas pela
secretaria do cartório eleitoral (fls. 12v e 13).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, fl. 16, pela fixação de multa em desfavor do(a) eleitor(a).
É o relato do necessário. Passo a decidir.
A Constituição Federal em artigo 7º, Inc. IV, veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Assim, nos termos da Resolução TSE n.º
14.301/94 e artigo 246 do Provimento n.º 02/2018 – CRE/PR, a cobrança das multas eleitorais terá por base de cálculo o valor de R$ 35,13
(trinta e cinco reais e treze centavos). Da mesma forma, prevê o art. 248 do referido Provimento, que a multa ao mesário faltoso terá por base
de cálculo o valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos), arbitrada entre o mínimo de 50% e o máximo de 100% desse valor.
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Certamente, a aplicação de penalidade pecuniária no valor indicado não traz qualquer caráter punitivo ou preventivo à sanção, pelo contrário,
fará com que grande número de eleitores não mais atendam à convocação da Justiça Eleitoral para eleições futuras, ante a facilidade de
quitação do débito.
O Código Eleitoral em seu artigo 367, § 2º, permite a adequação dos valores à finalidade pretendida ao preceituar que "a multa pode ser
aumentada até dez vezes, se o Juiz ou Tribunal considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no
máximo". Da mesma forma prescreve o artigo 250 do Provimento nº 02/2018 da Corregedoria Regional Eleitoral.
Nesse passo, tendo em vista os documentos que comprovam a inequívoca ciência do encargo atribuído, considerando que decorreu o prazo
de 30(trinta) dias da data da eleição sem que o(a) eleitor(a) tenha apresentado qualquer justificativa acerca da sua ausência aos trabalhos, e
acolhendo a Manifestação do MPE pela fixação de multa, aplico ao (à) mesário (a) – com fundamento artigo 124 da Lei n.º 4.737/65 (Código
Eleitoral) – multa, ora arbitrada, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por turno, conforme artigo 85 da Res. TSE 21.538/03 e artigo 248, 249 e
250 do provimento n.º 02/2018 CRE-PR.
Anoto, por oportuno, que a fixação da multa no patamar acima tem também a função pedagógica, principalmente no sentido de não incentivar
o cidadão de descumprir o seu dever cívico de auxiliar a Justiça Eleitoral.
Intime-se o(a) requerido(a) Aline Donega de Araújo para no prazo de 30 (trinta) dias efetuar o pagamento da multa, nos termos da Resolução
n.º 21.975/04, do Tribunal Superior Eleitoral.
Sendo recolhida a multa, certifique-se, registre-se o ASE 078 – Quitação de Multa, motivo 1 – Recolhimento, no histórico do Cadastro do(a)
Eleitor(a), e arquive-se o presente.
Do contrário, após os registros e anotações necessárias - especialmente o que determina o artigo 263 e §3º do Código de Normas (Registro de
Inscrição de Dívida) - arquive-se os presentes autos.
Ciência ao MPE.
Diligências necessárias.
Goioerê, 11 de dezembro de 2018.
Fabiana Matie Sato
Juíza Eleitoral
Autos n.º 140-69.2018.6.16.0092
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de informação autuada pelo cartório eleitoral em razão do não comparecimento do(a) eleitor(a) SAMARA CRISTINA DE FREITAS
BONFIM aos trabalhos eleitorais.
Os documentos juntados mostram que houve publicação do edital de nomeação constando o nome do(a) eleitor(a) (fl. 04), assim como foi
entregue carta convocatória no endereço constante no cadastro eleitoral (fl. 03).
As atas da mesa receptora, referentes ao 1º e 2º turno das eleições, registram a falta do(a) eleitor(a) (fls. 06 e 11).
O(A) eleitor(a) não justificou sua ausência nos 30 (trinta) dias após a realização do 1º e 2º turno das eleições, conforme certidões lavradas pela
secretaria do cartório eleitoral (fls. 13v e 14).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, fl. 17, pela fixação de multa em desfavor do(a) eleitor(a).
É o relato do necessário. Passo a decidir.
A Constituição Federal em artigo 7º, Inc. IV, veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Assim, nos termos da Resolução TSE n.º
14.301/94 e artigo 246 do Provimento n.º 02/2018 – CRE/PR, a cobrança das multas eleitorais terá por base de cálculo o valor de R$ 35,13
(trinta e cinco reais e treze centavos). Da mesma forma, prevê o art. 248 do referido Provimento, que a multa ao mesário faltoso terá por base
de cálculo o valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos), arbitrada entre o mínimo de 50% e o máximo de 100% desse valor.
Certamente, a aplicação de penalidade pecuniária no valor indicado não traz qualquer caráter punitivo ou preventivo à sanção, pelo contrário,
fará com que grande número de eleitores não mais atendam à convocação da Justiça Eleitoral para eleições futuras, ante a facilidade de
quitação do débito.
O Código Eleitoral em seu artigo 367, § 2º, permite a adequação dos valores à finalidade pretendida ao preceituar que "a multa pode ser
aumentada até dez vezes, se o Juiz ou Tribunal considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no
máximo". Da mesma forma prescreve o artigo 250 do Provimento nº 02/2018 da Corregedoria Regional Eleitoral.
Nesse passo, tendo em vista os documentos que comprovam a inequívoca ciência do encargo atribuído, considerando que decorreu o prazo
de 30(trinta) dias da data da eleição sem que o(a) eleitor(a) tenha apresentado qualquer justificativa acerca da sua ausência aos trabalhos, e
acolhendo a Manifestação do MPE pela fixação de multa, aplico ao (à) mesário (a) – com fundamento artigo 124 da Lei n.º 4.737/65 (Código
Eleitoral) – multa, ora arbitrada, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por turno, conforme artigo 85 da Res. TSE 21.538/03 e artigo 248, 249 e
250 do provimento n.º 02/2018 CRE-PR.
Anoto, por oportuno, que a fixação da multa no patamar acima tem também a função pedagógica, principalmente no sentido de não incentivar
o cidadão de descumprir o seu dever cívico de auxiliar a Justiça Eleitoral.
Intime-se o(a) requerido(a) Samara Cristina de Freitas Bonfim para no prazo de 30 (trinta) dias efetuar o pagamento da multa, nos termos da
Resolução n.º 21.975/04, do Tribunal Superior Eleitoral.
Sendo recolhida a multa, certifique-se, registre-se o ASE 078 – Quitação de Multa, motivo 1 – Recolhimento, no histórico do Cadastro do(a)
Eleitor(a), e arquive-se o presente.
Do contrário, após os registros e anotações necessárias - especialmente o que determina o artigo 263 e §3º do Código de Normas (Registro de
Inscrição de Dívida) - arquive-se os presentes autos.
Ciência ao MPE.
Diligências necessárias.
Goioerê, 11 de dezembro de 2018.
Fabiana Matie Sato
Juíza Eleitoral
Autos n.º 141-54.2018.6.16.0092
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de informação autuada pelo cartório eleitoral em razão do não comparecimento do(a) eleitor(a) ALINE BARBOSA aos trabalhos
eleitorais.
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Os documentos juntados mostram que houve publicação do edital de nomeação constando o nome do(a) eleitor(a) (fl. 04), assim como foi
entregue carta convocatória no endereço constante no cadastro eleitoral (fl. 03).
As atas da mesa receptora, referentes ao 1º e 2º turno das eleições, demonstram a falta do(a) eleitor(a) (fls. 05 e 09).
O(A) eleitor(a) não justificou sua ausência nos 30 (trinta) dias após a realização do 1º e 2º turno das eleições, conforme certidões lavradas pela
secretaria do cartório eleitoral (fls. 11v e 12).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, fl. 15, pela fixação de multa em desfavor do(a) eleitor(a).
É o relato do necessário. Passo a decidir.
A Constituição Federal em artigo 7º, Inc. IV, veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Assim, nos termos da Resolução TSE n.º
14.301/94 e artigo 246 do Provimento n.º 02/2018 – CRE/PR, a cobrança das multas eleitorais terá por base de cálculo o valor de R$ 35,13
(trinta e cinco reais e treze centavos). Da mesma forma, prevê o art. 248 do referido Provimento, que a multa ao mesário faltoso terá por base
de cálculo o valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos), arbitrada entre o mínimo de 50% e o máximo de 100% desse valor.
Certamente, a aplicação de penalidade pecuniária no valor indicado não traz qualquer caráter punitivo ou preventivo à sanção, pelo contrário,
fará com que grande número de eleitores não mais atendam à convocação da Justiça Eleitoral para eleições futuras, ante a facilidade de
quitação do débito.
O Código Eleitoral em seu artigo 367, § 2º, permite a adequação dos valores à finalidade pretendida ao preceituar que "a multa pode ser
aumentada até dez vezes, se o Juiz ou Tribunal considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no
máximo". Da mesma forma prescreve o artigo 250 do Provimento nº 02/2018 da Corregedoria Regional Eleitoral.
Nesse passo, tendo em vista os documentos que comprovam a inequívoca ciência do encargo atribuído, considerando que decorreu o prazo
de 30(trinta) dias da data da eleição sem que o(a) eleitor(a) tenha apresentado qualquer justificativa acerca da sua ausência aos trabalhos, e
acolhendo a Manifestação do MPE pela fixação de multa, aplico ao (à) mesário (a) – com fundamento artigo 124 da Lei n.º 4.737/65 (Código
Eleitoral) – multa, ora arbitrada, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por turno, conforme artigo 85 da Res. TSE 21.538/03 e artigo 248, 249 e
250 do provimento n.º 02/2018 CRE-PR.
Anoto, por oportuno, que a fixação da multa no patamar acima tem também a função pedagógica, principalmente no sentido de não incentivar
o cidadão de descumprir o seu dever cívico de auxiliar a Justiça Eleitoral.
Intime-se o(a) requerido(a) Aline Barbosa para no prazo de 30 (trinta) dias efetuar o pagamento da multa, nos termos da Resolução n.º
21.975/04, do Tribunal Superior Eleitoral.
Sendo recolhida a multa, certifique-se, registre-se o ASE 078 – Quitação de Multa, motivo 1 – Recolhimento, no histórico do Cadastro do(a)
Eleitor(a), e arquive-se o presente.
Do contrário, após os registros e anotações necessárias - especialmente o que determina o artigo 263 e §3º do Código de Normas (Registro de
Inscrição de Dívida) - arquive-se os presentes autos.
Ciência ao MPE.
Diligências necessárias.
Goioerê, 11 de dezembro de 2018.
Fabiana Matie Sato
Juíza Eleitoral
Autos n.º 142-39.2018.6.16.0092
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de informação autuada pelo cartório eleitoral em razão do não comparecimento do(a) eleitor(a) LEONARDO DA SILVA VENTUROSO
DE OLIVEIRA aos trabalhos eleitorais.
Os documentos juntados mostram que houve publicação do edital de nomeação constando o nome do(a) eleitor(a) (fl. 04), assim como foi
entregue carta convocatória no endereço constante no cadastro eleitoral (fl. 03).
As atas da mesa receptora, referentes ao 1º e 2º turno das eleições, demonstram a falta do(a) eleitor(a) (fls. 05 e 09).
O(A) eleitor(a) não justificou sua ausência nos 30 (trinta) dias após a realização do 1º e 2º turno das eleições, conforme certidões lavradas pela
secretaria do cartório eleitoral (fls. 12v e 13).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, fl. 16, pela fixação de multa em desfavor do(a) eleitor(a).
É o relato do necessário. Passo a decidir.
A Constituição Federal em artigo 7º, Inc. IV, veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Assim, nos termos da Resolução TSE n.º
14.301/94 e artigo 246 do Provimento n.º 02/2018 – CRE/PR, a cobrança das multas eleitorais terá por base de cálculo o valor de R$ 35,13
(trinta e cinco reais e treze centavos). Da mesma forma, prevê o art. 248 do referido Provimento, que a multa ao mesário faltoso terá por base
de cálculo o valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos), arbitrada entre o mínimo de 50% e o máximo de 100% desse valor.
Certamente, a aplicação de penalidade pecuniária no valor indicado não traz qualquer caráter punitivo ou preventivo à sanção, pelo contrário,
fará com que grande número de eleitores não mais atendam à convocação da Justiça Eleitoral para eleições futuras, ante a facilidade de
quitação do débito.
O Código Eleitoral em seu artigo 367, § 2º, permite a adequação dos valores à finalidade pretendida ao preceituar que "a multa pode ser
aumentada até dez vezes, se o Juiz ou Tribunal considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no
máximo". Da mesma forma prescreve o artigo 250 do Provimento nº 02/2018 da Corregedoria Regional Eleitoral.
Nesse passo, tendo em vista os documentos que comprovam a inequívoca ciência do encargo atribuído, considerando que decorreu o prazo
de 30(trinta) dias da data da eleição sem que o(a) eleitor(a) tenha apresentado qualquer justificativa acerca da sua ausência aos trabalhos, e
acolhendo a Manifestação do MPE pela fixação de multa, aplico ao (à) mesário (a) – com fundamento artigo 124 da Lei n.º 4.737/65 (Código
Eleitoral) – multa, ora arbitrada, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por turno, conforme artigo 85 da Res. TSE 21.538/03 e artigo 248, 249 e
250 do provimento n.º 02/2018 CRE-PR.
Anoto, por oportuno, que a fixação da multa no patamar acima tem também a função pedagógica, principalmente no sentido de não incentivar
o cidadão de descumprir o seu dever cívico de auxiliar a Justiça Eleitoral.
Intime-se o(a) requerido(a) Leonardo da Silva Venturoso de Oliveira para no prazo de 30 (trinta) dias efetuar o pagamento da multa, nos termos
da Resolução n.º 21.975/04, do Tribunal Superior Eleitoral.
Sendo recolhida a multa, certifique-se, registre-se o ASE 078 – Quitação de Multa, motivo 1 – Recolhimento, no histórico do Cadastro do(a)
Eleitor(a), e arquive-se o presente.
Do contrário, após os registros e anotações necessárias - especialmente o que determina o artigo 263 e §3º do Código de Normas (Registro de
Inscrição de Dívida) - arquive-se os presentes autos.
Ciência ao MPE.
Diligências 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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Goioerê, 11 de dezembro de 2018.
Fabiana Matie Sato
Juíza Eleitoral
Autos n.º 143-24.2018.6.16.0092
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de informação autuada pelo cartório eleitoral em razão do não comparecimento do(a) eleitor(a) CASSIANO DE SOUZA MELO aos
trabalhos eleitorais.
Os documentos juntados mostram que houve publicação do edital de nomeação constando o nome do(a) eleitor(a) (fl. 04), assim como foi
entregue carta convocatória no endereço constante no cadastro eleitoral (fl. 03)
As atas da mesa receptora, referentes ao 1º e 2º turno das eleições, registram a falta do(a) eleitor(a) (fls. 06 e 11).
O(A) eleitor(a) não justificou sua ausência nos 30 (trinta) dias após a realização do 1º e 2º turno das eleições, conforme certidões lavradas pela
secretaria do cartório eleitoral (fls. 13v e 14).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, fl. 17, pela fixação de multa em desfavor do(a) eleitor(a).
É o relato do necessário. Passo a decidir.
A Constituição Federal em artigo 7º, Inc. IV, veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Assim, nos termos da Resolução TSE n.º
14.301/94 e artigo 246 do Provimento n.º 02/2018 – CRE/PR, a cobrança das multas eleitorais terá por base de cálculo o valor de R$ 35,13
(trinta e cinco reais e treze centavos). Da mesma forma, prevê o art. 248 do referido Provimento, que a multa ao mesário faltoso terá por base
de cálculo o valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos), arbitrada entre o mínimo de 50% e o máximo de 100% desse valor.
Certamente, a aplicação de penalidade pecuniária no valor indicado não traz qualquer caráter punitivo ou preventivo à sanção, pelo contrário,
fará com que grande número de eleitores não mais atendam à convocação da Justiça Eleitoral para eleições futuras, ante a facilidade de
quitação do débito.
O Código Eleitoral em seu artigo 367, § 2º, permite a adequação dos valores à finalidade pretendida ao preceituar que "a multa pode ser
aumentada até dez vezes, se o Juiz ou Tribunal considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no
máximo". Da mesma forma prescreve o artigo 250 do Provimento nº 02/2018 da Corregedoria Regional Eleitoral.
Nesse passo, tendo em vista os documentos que comprovam a inequívoca ciência do encargo atribuído, considerando que decorreu o prazo
de 30(trinta) dias da data da eleição sem que o(a) eleitor(a) tenha apresentado qualquer justificativa acerca da sua ausência aos trabalhos, e
acolhendo a Manifestação do MPE pela fixação de multa, aplico ao (à) mesário (a) – com fundamento artigo 124 da Lei n.º 4.737/65 (Código
Eleitoral) – multa, ora arbitrada, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por turno, conforme artigo 85 da Res. TSE 21.538/03 e artigo 248, 249 e
250 do provimento n.º 02/2018 CRE-PR.
Anoto, por oportuno, que a fixação da multa no patamar acima tem também a função pedagógica, principalmente no sentido de não incentivar
o cidadão de descumprir o seu dever cívico de auxiliar a Justiça Eleitoral.
Intime-se o(a) requerido(a) para no prazo de 30 (trinta) dias efetuar o pagamento da multa, nos termos da Resolução n.º 21.975/04, do Tribunal
Superior Eleitoral.
Sendo recolhida a multa, certifique-se, registre-se o ASE 078 – Quitação de Multa, motivo 1 – Recolhimento, no histórico do Cadastro do(a)
Eleitor(a), e arquive-se o presente.
Do contrário, após os registros e anotações necessárias - especialmente o que determina o artigo 263 e §3º do Código de Normas (Registro de
Inscrição de Dívida) - arquive-se os presentes autos.
Ciência ao MPE.
Diligências necessárias.
Goioerê, 11 de dezembro de 2018.
Fabiana Matie Sato
Juíza Eleitoral
Autos n.º 144-09.2018.6.16.0092
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de informação autuada pelo cartório eleitoral em razão do não comparecimento do(a) eleitor(a) JHONATAN HENRIQUE MENDONÇA
DOS SANTOS aos trabalhos eleitorais.
Os documentos juntados mostram que houve publicação do edital de nomeação constando o nome do(a) eleitor(a) (fl. 04), assim como foi
entregue carta convocatória no endereço constante no cadastro eleitoral (fl. 03).
As atas da mesa receptora, referentes ao 1º e 2º turno das eleições, demonstram a falta do(a) eleitor(a) (fls. 06 e 09).
O(A) eleitor(a) não justificou sua ausência nos 30 (trinta) dias após a realização do 1º e 2º turno das eleições, conforme certidões lavradas pela
secretaria do cartório eleitoral (fls. 11v e 12).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, fl. 15, pela fixação de multa em desfavor do(a) eleitor(a).
É o relato do necessário. Passo a decidir.
A Constituição Federal em artigo 7º, Inc. IV, veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Assim, nos termos da Resolução TSE n.º
14.301/94 e artigo 246 do Provimento n.º 02/2018 – CRE/PR, a cobrança das multas eleitorais terá por base de cálculo o valor de R$ 35,13
(trinta e cinco reais e treze centavos). Da mesma forma, prevê o art. 248 do referido Provimento, que a multa ao mesário faltoso terá por base
de cálculo o valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos), arbitrada entre o mínimo de 50% e o máximo de 100% desse valor.
Certamente, a aplicação de penalidade pecuniária no valor indicado não traz qualquer caráter punitivo ou preventivo à sanção, pelo contrário,
fará com que grande número de eleitores não mais atendam à convocação da Justiça Eleitoral para eleições futuras, ante a facilidade de
quitação do débito.
O Código Eleitoral em seu artigo 367, § 2º, permite a adequação dos valores à finalidade pretendida ao preceituar que "a multa pode ser
aumentada até dez vezes, se o Juiz ou Tribunal considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no
máximo". Da mesma forma prescreve o artigo 250 do Provimento nº 02/2018 da Corregedoria Regional Eleitoral.
Nesse passo, tendo em vista os documentos que comprovam a inequívoca ciência do encargo atribuído, considerando que decorreu o prazo
de 30(trinta) dias da data da eleição sem que o(a) eleitor(a) tenha apresentado qualquer justificativa acerca da sua ausência aos trabalhos, e
acolhendo a Manifestação do MPE pela fixação de multa, aplico ao (à) mesário (a) – com fundamento artigo 124 da Lei n.º 4.737/65 (Código
Eleitoral) – multa, ora arbitrada, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por turno, conforme artigo 85 da Res. TSE 21.538/03 e artigo 248, 249 e
250 do provimento n.º 02/2018 CRE-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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Anoto, por oportuno, que a fixação da multa no patamar acima tem também a função pedagógica, principalmente no sentido de não incentivar
o cidadão de descumprir o seu dever cívico de auxiliar a Justiça Eleitoral.
Intime-se o(a) requerido(a) Jhonatan Henrique Mendonça dos Santos para no prazo de 30 (trinta) dias efetuar o pagamento da multa, nos
termos da Resolução n.º 21.975/04, do Tribunal Superior Eleitoral.
Sendo recolhida a multa, certifique-se, registre-se o ASE 078 – Quitação de Multa, motivo 1 – Recolhimento, no histórico do Cadastro do(a)
Eleitor(a), e arquive-se o presente.
Do contrário, após os registros e anotações necessárias - especialmente o que determina o artigo 263 e §3º do Código de Normas (Registro de
Inscrição de Dívida) - arquive-se os presentes autos.
Ciência ao MPE.
Diligências necessárias.
Goioerê, 11 de dezembro de 2018.
Fabiana Matie Sato
Juíza Eleitoral
Autos n.º 145-91.2018.6.16.0092
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de informação autuada pelo cartório eleitoral em razão do não comparecimento do(a) eleitor(a) RAYANE MARCOSSI GARRET aos
trabalhos eleitorais.
Os documentos juntados mostram que houve publicação do edital de nomeação constando o nome do(a) eleitor(a) (fl. 04), assim como foi
entregue carta convocatória no endereço constante no cadastro eleitoral (fl. 03).
As atas da mesa receptora, referentes ao 1º e 2º turno das eleições, registram a falta do(a) eleitor(a) (fls. 06 e 11).
O(A) eleitor(a) não justificou sua ausência nos 30 (trinta) dias após a realização do 1º e 2º turno das eleições, conforme certidões lavradas pela
secretaria do cartório eleitoral (fls. 13v e 14).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, fl. 17, pela fixação de multa em desfavor do(a) eleitor(a).
É o relato do necessário. Passo a decidir.
A Constituição Federal em artigo 7º, Inc. IV, veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Assim, nos termos da Resolução TSE n.º
14.301/94 e artigo 246 do Provimento n.º 02/2018 – CRE/PR, a cobrança das multas eleitorais terá por base de cálculo o valor de R$ 35,13
(trinta e cinco reais e treze centavos). Da mesma forma, prevê o art. 248 do referido Provimento, que a multa ao mesário faltoso terá por base
de cálculo o valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos), arbitrada entre o mínimo de 50% e o máximo de 100% desse valor.
Certamente, a aplicação de penalidade pecuniária no valor indicado não traz qualquer caráter punitivo ou preventivo à sanção, pelo contrário,
fará com que grande número de eleitores não mais atendam à convocação da Justiça Eleitoral para eleições futuras, ante a facilidade de
quitação do débito.
O Código Eleitoral em seu artigo 367, § 2º, permite a adequação dos valores à finalidade pretendida ao preceituar que "a multa pode ser
aumentada até dez vezes, se o Juiz ou Tribunal considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no
máximo". Da mesma forma prescreve o artigo 250 do Provimento nº 02/2018 da Corregedoria Regional Eleitoral.
Nesse passo, tendo em vista os documentos que comprovam a inequívoca ciência do encargo atribuído, considerando que decorreu o prazo
de 30(trinta) dias da data da eleição sem que o(a) eleitor(a) tenha apresentado qualquer justificativa acerca da sua ausência aos trabalhos, e
acolhendo a Manifestação do MPE pela fixação de multa, aplico ao (à) mesário (a) – com fundamento artigo 124 da Lei n.º 4.737/65 (Código
Eleitoral) – multa, ora arbitrada, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por turno, conforme artigo 85 da Res. TSE 21.538/03 e artigo 248, 249 e
250 do provimento n.º 02/2018 CRE-PR.
Anoto, por oportuno, que a fixação da multa no patamar acima tem também a função pedagógica, principalmente no sentido de não incentivar
o cidadão de descumprir o seu dever cívico de auxiliar a Justiça Eleitoral.
Intime-se o(a) requerido(a) Rayane Marcossi Garret para no prazo de 30 (trinta) dias efetuar o pagamento da multa, nos termos da Resolução
n.º 21.975/04, do Tribunal Superior Eleitoral.
Sendo recolhida a multa, certifique-se, registre-se o ASE 078 – Quitação de Multa, motivo 1 – Recolhimento, no histórico do Cadastro do(a)
Eleitor(a), e arquive-se o presente.
Do contrário, após os registros e anotações necessárias - especialmente o que determina o artigo 263 e §3º do Código de Normas (Registro de
Inscrição de Dívida) - arquive-se os presentes autos.
Ciência ao MPE.
Diligências necessárias.
Goioerê, 11 de dezembro de 2018.
Fabiana Matie Sato
Juíza Eleitoral
Autos n.º 146-76.2018.6.16.0092
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de informação autuada pelo cartório eleitoral em razão do não comparecimento do(a) eleitor(a) WILIAN ROMERO DE SOUZA aos
trabalhos eleitorais.
Os documentos juntados mostram que houve publicação do edital de nomeação constando o nome do(a) eleitor(a) (fl. 04), assim como foi
entregue carta convocatória no endereço constante no cadastro eleitoral (fl. 03).
As atas da mesa receptora, referentes ao 1º e 2º turno das eleições, demonstram a falta do(a) eleitor(a) (fls. 05 e 09).
O(A) eleitor(a) não justificou sua ausência nos 30 (trinta) dias após a realização do 1º e 2º turno das eleições, conforme certidões lavradas pela
secretaria do cartório eleitoral (fls. 11v e 12).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, fl. 15, pela fixação de multa em desfavor do(a) eleitor(a).
É o relato do necessário. Passo a decidir.
A Constituição Federal em artigo 7º, Inc. IV, veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Assim, nos termos da Resolução TSE n.º
14.301/94 e artigo 246 do Provimento n.º 02/2018 – CRE/PR, a cobrança das multas eleitorais terá por base de cálculo o valor de R$ 35,13
(trinta e cinco reais e treze centavos). Da mesma forma, prevê o art. 248 do referido Provimento, que a multa ao mesário faltoso terá por base
de cálculo o valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos), arbitrada entre o mínimo de 50% e o máximo de 100% desse valor.
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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Certamente, a aplicação de penalidade pecuniária no valor indicado não traz qualquer caráter punitivo ou preventivo à sanção, pelo contrário,
fará com que grande número de eleitores não mais atendam à convocação da Justiça Eleitoral para eleições futuras, ante a facilidade de
quitação do débito.
O Código Eleitoral em seu artigo 367, § 2º, permite a adequação dos valores à finalidade pretendida ao preceituar que "a multa pode ser
aumentada até dez vezes, se o Juiz ou Tribunal considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no
máximo". Da mesma forma prescreve o artigo 250 do Provimento nº 02/2018 da Corregedoria Regional Eleitoral.
Nesse passo, tendo em vista os documentos que comprovam a inequívoca ciência do encargo atribuído, considerando que decorreu o prazo
de 30(trinta) dias da data da eleição sem que o(a) eleitor(a) tenha apresentado qualquer justificativa acerca da sua ausência aos trabalhos, e
acolhendo a Manifestação do MPE pela fixação de multa, aplico ao (à) mesário (a) – com fundamento artigo 124 da Lei n.º 4.737/65 (Código
Eleitoral) – multa, ora arbitrada, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por turno, conforme artigo 85 da Res. TSE 21.538/03 e artigo 248, 249 e
250 do provimento n.º 02/2018 CRE-PR.
Anoto, por oportuno, que a fixação da multa no patamar acima tem também a função pedagógica, principalmente no sentido de não incentivar
o cidadão de descumprir o seu dever cívico de auxiliar a Justiça Eleitoral.
Intime-se o(a) requerido(a) Wilian Romero de Souza para no prazo de 30 (trinta) dias efetuar o pagamento da multa, nos termos da Resolução
n.º 21.975/04, do Tribunal Superior Eleitoral.
Sendo recolhida a multa, certifique-se, registre-se o ASE 078 – Quitação de Multa, motivo 1 – Recolhimento, no histórico do Cadastro do(a)
Eleitor(a), e arquive-se o presente.
Do contrário, após os registros e anotações necessárias - especialmente o que determina o artigo 263 e §3º do Código de Normas (Registro de
Inscrição de Dívida) - arquive-se os presentes autos.
Ciência ao MPE.
Diligências necessárias.
Goioerê, 11 de dezembro de 2018.
Fabiana Matie Sato
Juíza Eleitoral
Autos n.º 147-61.2018.6.16.0092
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de informação autuada pelo cartório eleitoral em razão do não comparecimento do(a) eleitor(a) DANIELLI PEREIRA LOPES aos
trabalhos eleitorais.
Os documentos juntados mostram que houve publicação do edital de nomeação constando o nome do(a) eleitor(a) (fl. 04), assim como foi
entregue carta convocatória no endereço constante no cadastro eleitoral (fl. 03).
As atas da mesa receptora, referentes ao 1º e 2º turno das eleições, demonstram a falta do(a) eleitor(a) (fls. 05 e 09).
O(A) eleitor(a) não justificou sua ausência nos 30 (trinta) dias após a realização do 1º e 2º turno das eleições, conforme certidões lavradas pela
secretaria do cartório eleitoral (fls. 11v e 12).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, fl. 15, pela fixação de multa em desfavor do(a) eleitor(a).
É o relato do necessário. Passo a decidir.
A Constituição Federal em artigo 7º, Inc. IV, veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Assim, nos termos da Resolução TSE n.º
14.301/94 e artigo 246 do Provimento n.º 02/2018 – CRE/PR, a cobrança das multas eleitorais terá por base de cálculo o valor de R$ 35,13
(trinta e cinco reais e treze centavos). Da mesma forma, prevê o art. 248 do referido Provimento, que a multa ao mesário faltoso terá por base
de cálculo o valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos), arbitrada entre o mínimo de 50% e o máximo de 100% desse valor.
Certamente, a aplicação de penalidade pecuniária no valor indicado não traz qualquer caráter punitivo ou preventivo à sanção, pelo contrário,
fará com que grande número de eleitores não mais atendam à convocação da Justiça Eleitoral para eleições futuras, ante a facilidade de
quitação do débito.
O Código Eleitoral em seu artigo 367, § 2º, permite a adequação dos valores à finalidade pretendida ao preceituar que "a multa pode ser
aumentada até dez vezes, se o Juiz ou Tribunal considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no
máximo". Da mesma forma prescreve o artigo 250 do Provimento nº 02/2018 da Corregedoria Regional Eleitoral.
Nesse passo, tendo em vista os documentos que comprovam a inequívoca ciência do encargo atribuído, considerando que decorreu o prazo
de 30(trinta) dias da data da eleição sem que o(a) eleitor(a) tenha apresentado qualquer justificativa acerca da sua ausência aos trabalhos, e
acolhendo a Manifestação do MPE pela fixação de multa, aplico ao (à) mesário (a) – com fundamento artigo 124 da Lei n.º 4.737/65 (Código
Eleitoral) – multa, ora arbitrada, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por turno, conforme artigo 85 da Res. TSE 21.538/03 e artigo 248, 249 e
250 do provimento n.º 02/2018 CRE-PR.
Anoto, por oportuno, que a fixação da multa no patamar acima tem também a função pedagógica, principalmente no sentido de não incentivar
o cidadão de descumprir o seu dever cívico de auxiliar a Justiça Eleitoral.
Intime-se o(a) requerido(a) Danielli Pereira Lopes para no prazo de 30 (trinta) dias efetuar o pagamento da multa, nos termos da Resolução n.º
21.975/04, do Tribunal Superior Eleitoral.
Sendo recolhida a multa, certifique-se, registre-se o ASE 078 – Quitação de Multa, motivo 1 – Recolhimento, no histórico do Cadastro do(a)
Eleitor(a), e arquive-se o presente.
Do contrário, após os registros e anotações necessárias - especialmente o que determina o artigo 263 e §3º do Código de Normas (Registro de
Inscrição de Dívida) - arquive-se os presentes autos.
Ciência ao MPE.
Diligências necessárias.
Goioerê, 11 de dezembro de 2018.
Fabiana Matie Sato
Juíza Eleitoral
Autos n.º 148-46.2018.6.16.0092
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de informação autuada pelo cartório eleitoral em razão do não comparecimento do(a) eleitor(a) JESSICA FRANCISCA DAVANSO aos
trabalhos eleitorais.
Os documentos juntados mostram que houve publicação do edital de nomeação constando o nome do(a) eleitor(a) (fl. 04), assim como foi
entregue carta convocatória no endereço constante no cadastro eleitoral (fl. 03).
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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As atas da mesa receptora, referentes ao 1º e 2º turno das eleições, demonstram a falta do(a) eleitor(a) (fls. 05 e 09).
O(A) eleitor(a) não justificou sua ausência nos 30 (trinta) dias após a realização do 1º e 2º turno das eleições, conforme certidões lavradas pela
secretaria do cartório eleitoral (fls. 11v e 12).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, fl. 15, pela fixação de multa em desfavor do(a) eleitor(a).
É o relato do necessário. Passo a decidir.
A Constituição Federal em artigo 7º, Inc. IV, veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Assim, nos termos da Resolução TSE n.º
14.301/94 e artigo 246 do Provimento n.º 02/2018 – CRE/PR, a cobrança das multas eleitorais terá por base de cálculo o valor de R$ 35,13
(trinta e cinco reais e treze centavos). Da mesma forma, prevê o art. 248 do referido Provimento, que a multa ao mesário faltoso terá por base
de cálculo o valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos), arbitrada entre o mínimo de 50% e o máximo de 100% desse valor.
Certamente, a aplicação de penalidade pecuniária no valor indicado não traz qualquer caráter punitivo ou preventivo à sanção, pelo contrário,
fará com que grande número de eleitores não mais atendam à convocação da Justiça Eleitoral para eleições futuras, ante a facilidade de
quitação do débito.
O Código Eleitoral em seu artigo 367, § 2º, permite a adequação dos valores à finalidade pretendida ao preceituar que "a multa pode ser
aumentada até dez vezes, se o Juiz ou Tribunal considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no
máximo". Da mesma forma prescreve o artigo 250 do Provimento nº 02/2018 da Corregedoria Regional Eleitoral.
Nesse passo, tendo em vista os documentos que comprovam a inequívoca ciência do encargo atribuído, considerando que decorreu o prazo
de 30(trinta) dias da data da eleição sem que o(a) eleitor(a) tenha apresentado qualquer justificativa acerca da sua ausência aos trabalhos, e
acolhendo a Manifestação do MPE pela fixação de multa, aplico ao (à) mesário (a) – com fundamento artigo 124 da Lei n.º 4.737/65 (Código
Eleitoral) – multa, ora arbitrada, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por turno, conforme artigo 85 da Res. TSE 21.538/03 e artigo 248, 249 e
250 do provimento n.º 02/2018 CRE-PR.
Anoto, por oportuno, que a fixação da multa no patamar acima tem também a função pedagógica, principalmente no sentido de não incentivar
o cidadão de descumprir o seu dever cívico de auxiliar a Justiça Eleitoral.
Intime-se o(a) requerido(a) Jessica Francisca Davanso para no prazo de 30 (trinta) dias efetuar o pagamento da multa, nos termos da
Resolução n.º 21.975/04, do Tribunal Superior Eleitoral.
Sendo recolhida a multa, certifique-se, registre-se o ASE 078 – Quitação de Multa, motivo 1 – Recolhimento, no histórico do Cadastro do(a)
Eleitor(a), e arquive-se o presente.
Do contrário, após os registros e anotações necessárias - especialmente o que determina o artigo 263 e §3º do Código de Normas (Registro de
Inscrição de Dívida) - arquive-se os presentes autos.
Ciência ao MPE.
Diligências necessárias.
Goioerê, 11 de dezembro de 2018.
Fabiana Matie Sato
Juíza Eleitoral
Autos n.º 149-31.2018.6.16.0092
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de informação autuada pelo cartório eleitoral em razão do não comparecimento do(a) eleitor(a) THALITA MIRELA PINHEIRO DA
SILVA aos trabalhos eleitorais no 2º turno das Eleições Gerais de 2018.
Os documentos juntados mostram que houve publicação do edital de nomeação constando o nome do(a) eleitor(a) (fl. 04), assim como foi
entregue carta convocatória no endereço constante no cadastro eleitoral (fl. 03).
A ata da mesa receptora, referente e 2º turno das eleições, registra a falta do(a) eleitor(a) (fls. 08).
O(A) eleitor(a) não justificou sua ausência nos 30 (trinta) dias após a realização do 2º turno das eleições, conforme certidão lavrada pela
secretaria do cartório eleitoral (fls. 11v.).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, fl. 14, pela fixação de multa em desfavor do(a) eleitor(a).
É o relato do necessário. Passo a decidir.
A Constituição Federal em artigo 7º, Inc. IV, veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Assim, nos termos da Resolução TSE n.º
14.301/94 e artigo 246 do Provimento n.º 02/2018 – CRE/PR, a cobrança das multas eleitorais terá por base de cálculo o valor de R$ 35,13
(trinta e cinco reais e treze centavos). Da mesma forma, prevê o art. 248 do referido Provimento, que a multa ao mesário faltoso terá por base
de cálculo o valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos), arbitrada entre o mínimo de 50% e o máximo de 100% desse valor.
Certamente, a aplicação de penalidade pecuniária no valor indicado não traz qualquer caráter punitivo ou preventivo à sanção, pelo contrário,
fará com que grande número de eleitores não mais atendam à convocação da Justiça Eleitoral para eleições futuras, ante a facilidade de
quitação do débito.
O Código Eleitoral em seu artigo 367, § 2º, permite a adequação dos valores à finalidade pretendida ao preceituar que "a multa pode ser
aumentada até dez vezes, se o Juiz ou Tribunal considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no
máximo". Da mesma forma prescreve o artigo 250 do Provimento nº 02/2018 da Corregedoria Regional Eleitoral.
Nesse passo, tendo em vista os documentos que comprovam a inequívoca ciência do encargo atribuído, considerando que decorreu o prazo
de 30(trinta) dias da data da eleição sem que o(a) eleitor(a) tenha apresentado qualquer justificativa acerca da sua ausência aos trabalhos, e
acolhendo a Manifestação do MPE pela fixação de multa, aplico ao (à) mesário (a) – com fundamento artigo 124 da Lei n.º 4.737/65 (Código
Eleitoral) – multa, ora arbitrada, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), conforme artigo 85 da Res. TSE 21.538/03 e artigo 248, 249 e 250 do
provimento n.º 02/2018 CRE-PR.
Anoto, por oportuno, que a fixação da multa no patamar acima tem também a função pedagógica, principalmente no sentido de não incentivar
o cidadão de descumprir o seu dever cívico de auxiliar a Justiça Eleitoral.
Intime-se o(a) requerido(a) Thalita Mirela Pinheiro da Silva para no prazo de 30 (trinta) dias efetuar o pagamento da multa, nos termos da
Resolução n.º 21.975/04, do Tribunal Superior Eleitoral.
Sendo recolhida a multa, certifique-se, registre-se o ASE 078 – Quitação de Multa, motivo 1 – Recolhimento, no histórico do Cadastro do(a)
Eleitor(a), e arquive-se o presente.
Do contrário, após os registros e anotações necessárias - especialmente o que determina o artigo 263 e §3º do Código de Normas (Registro de
Inscrição de Dívida) - arquive-se os presentes autos.
Ciência ao MPE.
Diligências necessárias.
Goioerê, 11 de dezembro de 2018.
Fabiana Matie Sato
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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Juíza Eleitoral
Autos n.º 150-16.2018.6.16.0092
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Informação autuada pelo Cartório Eleitoral da 92ª Zona Eleitoral de Goioerê em razão do não comparecimento do eleitor PEDRO
RIBEIRO DA SILVA aos trabalhos eleitorais referentes ao 2º turno das eleições gerais de 2018.
Os documentos juntados aos autos demonstram a nomeação, convocação e intimação do referido eleitor para compor a mesa receptora de
votos da Seção nº 01 (fls. 03/04).
A ata da mesa receptora, por sua vez, registrou a ausência do convocado (fls. 06/07).
Às fls. 11/12, o eleitor juntou justificativa tempestiva para a sua ausência, ocasião em que apresentou declaração de comparecimento ao
Pronto Atendimento Municipal de Goioerê, para atendimento médico, na data do pleito durante o período da manhã.
À fl. 16, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo acolhimento da justificativa.
É o relatório. Decido.
Devidamente intimado para os trabalhos de mesário nas eleições gerais de 2018, o eleitor Pedro Ribeiro da Silva deixou de exercer suas
funções durante o 2º turno. Apresentou, no entanto, justificativa plausível para a referida falta, com respaldo em declaração de
comparecimento ao Pronto Atendimento do Município de Goioerê, para atendimento médico, que noticiou enfermidade temporariamente
incapacitante.
Diante do exposto, acolho a justificativa apresentada pelo eleitor Pedro Ribeiro da Silva. Por consequência, determino a regularização da
inscrição eleitoral, com o lançamento do ASE 175 – Regularização de ausência aos trabalhos eleitorais – motivo/forma 02.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Diligências necessárias.
Goioerê, 11 de dezembro de 2018.
Fabiana Matie Sato
Juíza Eleitoral
Autos n.º 151-98.2018.6.16.0092
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de informação autuada pelo cartório eleitoral em razão do não comparecimento do(a) eleitor(a) NATÁLIA CAROLINE JORDÃO aos
trabalhos eleitorais no 2º turno das Eleições Gerais de 2018.
Os documentos juntados mostram que houve publicação do edital de nomeação constando o nome do(a) eleitor(a) (fl. 04), assim como foi
entregue carta convocatória no endereço constante no cadastro eleitoral (fl. 03).
A ata da mesa receptora, referente e 2º turno das eleições, demonstra a falta do(a) eleitor(a) (fls. 06).
O(A) eleitor(a) não justificou sua ausência nos 30 (trinta) dias após a realização do 2º turno das eleições, conforme certidão lavrada pela
secretaria do cartório eleitoral (fls. 09v.).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, fl. 12, pela fixação de multa em desfavor do(a) eleitor(a).
É o relato do necessário. Passo a decidir.
A Constituição Federal em artigo 7º, Inc. IV, veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Assim, nos termos da Resolução TSE n.º
14.301/94 e artigo 246 do Provimento n.º 02/2018 – CRE/PR, a cobrança das multas eleitorais terá por base de cálculo o valor de R$ 35,13
(trinta e cinco reais e treze centavos). Da mesma forma, prevê o art. 248 do referido Provimento, que a multa ao mesário faltoso terá por base
de cálculo o valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos), arbitrada entre o mínimo de 50% e o máximo de 100% desse valor.
Certamente, a aplicação de penalidade pecuniária no valor indicado não traz qualquer caráter punitivo ou preventivo à sanção, pelo contrário,
fará com que grande número de eleitores não mais atendam à convocação da Justiça Eleitoral para eleições futuras, ante a facilidade de
quitação do débito.
O Código Eleitoral em seu artigo 367, § 2º, permite a adequação dos valores à finalidade pretendida ao preceituar que "a multa pode ser
aumentada até dez vezes, se o Juiz ou Tribunal considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no
máximo". Da mesma forma prescreve o artigo 250 do Provimento nº 02/2018 da Corregedoria Regional Eleitoral.
Nesse passo, tendo em vista os documentos que comprovam a inequívoca ciência do encargo atribuído, considerando que decorreu o prazo
de 30(trinta) dias da data da eleição sem que o(a) eleitor(a) tenha apresentado qualquer justificativa acerca da sua ausência aos trabalhos, e
acolhendo a Manifestação do MPE pela fixação de multa, aplico ao (à) mesário (a) – com fundamento artigo 124 da Lei n.º 4.737/65 (Código
Eleitoral) – multa, ora arbitrada, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), conforme artigo 85 da Res. TSE 21.538/03 e artigo 248, 249 e 250 do
provimento n.º 02/2018 CRE-PR.
Anoto, por oportuno, que a fixação da multa no patamar acima tem também a função pedagógica, principalmente no sentido de não incentivar
o cidadão de descumprir o seu dever cívico de auxiliar a Justiça Eleitoral.
Intime-se o(a) requerido(a) Natália Caroline Jordão para no prazo de 30 (trinta) dias efetuar o pagamento da multa, nos termos da Resolução
n.º 21.975/04, do Tribunal Superior Eleitoral.
Sendo recolhida a multa, certifique-se, registre-se o ASE 078 – Quitação de Multa, motivo 1 – Recolhimento, no histórico do Cadastro do(a)
Eleitor(a), e arquive-se o presente.
Do contrário, após os registros e anotações necessárias - especialmente o que determina o artigo 263 e §3º do Código de Normas (Registro de
Inscrição de Dívida) - arquive-se os presentes autos.
Ciência ao MPE.
Diligências necessárias.
Goioerê, 11 de dezembro de 2018.
Fabiana Matie Sato
Juíza Eleitoral
Autos n.º 152-83.2018.6.16.0092
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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Vistos etc.
Trata-se de informação autuada pelo cartório eleitoral em razão do não comparecimento do(a) eleitor(a) MARCOS CARVALHO DE LIMA
JÚNIOR aos trabalhos eleitorais no 2º turno das Eleições Gerais de 2018.
Os documentos juntados mostram que houve publicação do edital de nomeação constando o nome do(a) eleitor(a) (fl. 04), assim como foi
entregue carta convocatória no endereço constante no cadastro eleitoral (fl. 03).
A ata da mesa receptora, referente e 2º turno das eleições, registra a falta do(a) eleitor(a) (fls. 07).
O(A) eleitor(a) não justificou sua ausência nos 30 (trinta) dias após a realização do 2º turno das eleições, conforme certidão lavrada pela
secretaria do cartório eleitoral (fls. 10v.).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, fl. 13, pela fixação de multa em desfavor do(a) eleitor(a).
É o relato do necessário. Passo a decidir.
A Constituição Federal em artigo 7º, Inc. IV, veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Assim, nos termos da Resolução TSE n.º
14.301/94 e artigo 246 do Provimento n.º 02/2018 – CRE/PR, a cobrança das multas eleitorais terá por base de cálculo o valor de R$ 35,13
(trinta e cinco reais e treze centavos). Da mesma forma, prevê o art. 248 do referido Provimento, que a multa ao mesário faltoso terá por base
de cálculo o valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos), arbitrada entre o mínimo de 50% e o máximo de 100% desse valor.
Certamente, a aplicação de penalidade pecuniária no valor indicado não traz qualquer caráter punitivo ou preventivo à sanção, pelo contrário,
fará com que grande número de eleitores não mais atendam à convocação da Justiça Eleitoral para eleições futuras, ante a facilidade de
quitação do débito.
O Código Eleitoral em seu artigo 367, § 2º, permite a adequação dos valores à finalidade pretendida ao preceituar que "a multa pode ser
aumentada até dez vezes, se o Juiz ou Tribunal considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no
máximo". Da mesma forma prescreve o artigo 250 do Provimento nº 02/2018 da Corregedoria Regional Eleitoral.
Nesse passo, tendo em vista os documentos que comprovam a inequívoca ciência do encargo atribuído, considerando que decorreu o prazo
de 30(trinta) dias da data da eleição sem que o(a) eleitor(a) tenha apresentado qualquer justificativa acerca da sua ausência aos trabalhos, e
acolhendo a Manifestação do MPE pela fixação de multa, aplico ao (à) mesário (a) – com fundamento artigo 124 da Lei n.º 4.737/65 (Código
Eleitoral) – multa, ora arbitrada, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), conforme artigo 85 da Res. TSE 21.538/03 e artigo 248, 249 e 250 do
provimento n.º 02/2018 CRE-PR.
Anoto, por oportuno, que a fixação da multa no patamar acima tem também a função pedagógica, principalmente no sentido de não incentivar
o cidadão de descumprir o seu dever cívico de auxiliar a Justiça Eleitoral.
Intime-se o(a) requerido(a) Marcos Carvalho de Lima Júnior para no prazo de 30 (trinta) dias efetuar o pagamento da multa, nos termos da
Resolução n.º 21.975/04, do Tribunal Superior Eleitoral.
Sendo recolhida a multa, certifique-se, registre-se o ASE 078 – Quitação de Multa, motivo 1 – Recolhimento, no histórico do Cadastro do(a)
Eleitor(a), e arquive-se o presente.
Do contrário, após os registros e anotações necessárias - especialmente o que determina o artigo 263 e §3º do Código de Normas (Registro de
Inscrição de Dívida) - arquive-se os presentes autos.
Ciência ao MPE.
Diligências necessárias.
Goioerê, 11 de dezembro de 2018.
Fabiana Matie Sato
Juíza Eleitoral
Autos n.º 153-68.2018.6.16.0092
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de informação autuada pelo cartório eleitoral em razão do não comparecimento do(a) eleitor(a) BEATRIZ LIMA DE SOUZA aos
trabalhos eleitorais no 2º turno das Eleições Gerais de 2018.
Os documentos juntados mostram que houve publicação do edital de nomeação constando o nome do(a) eleitor(a) (fl. 04), assim como foi
entregue carta convocatória no endereço constante no cadastro eleitoral (fl. 03).
A ata da mesa receptora, referente e 2º turno das eleições, registra a falta do(a) eleitor(a) (fls. 07).
O(A) eleitor(a) não justificou sua ausência nos 30 (trinta) dias após a realização do 2º turno das eleições, conforme certidão lavrada pela
secretaria do cartório eleitoral (fls. 10v.).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, fl. 13, pela fixação de multa em desfavor do(a) eleitor(a).
É o relato do necessário. Passo a decidir.
A Constituição Federal em artigo 7º, Inc. IV, veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Assim, nos termos da Resolução TSE n.º
14.301/94 e artigo 246 do Provimento n.º 02/2018 – CRE/PR, a cobrança das multas eleitorais terá por base de cálculo o valor de R$ 35,13
(trinta e cinco reais e treze centavos). Da mesma forma, prevê o art. 248 do referido Provimento, que a multa ao mesário faltoso terá por base
de cálculo o valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos), arbitrada entre o mínimo de 50% e o máximo de 100% desse valor.
Certamente, a aplicação de penalidade pecuniária no valor indicado não traz qualquer caráter punitivo ou preventivo à sanção, pelo contrário,
fará com que grande número de eleitores não mais atendam à convocação da Justiça Eleitoral para eleições futuras, ante a facilidade de
quitação do débito.
O Código Eleitoral em seu artigo 367, § 2º, permite a adequação dos valores à finalidade pretendida ao preceituar que "a multa pode ser
aumentada até dez vezes, se o Juiz ou Tribunal considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no
máximo". Da mesma forma prescreve o artigo 250 do Provimento nº 02/2018 da Corregedoria Regional Eleitoral.
Nesse passo, tendo em vista os documentos que comprovam a inequívoca ciência do encargo atribuído, considerando que decorreu o prazo
de 30(trinta) dias da data da eleição sem que o(a) eleitor(a) tenha apresentado qualquer justificativa acerca da sua ausência aos trabalhos, e
acolhendo a Manifestação do MPE pela fixação de multa, aplico ao (à) mesário (a) – com fundamento artigo 124 da Lei n.º 4.737/65 (Código
Eleitoral) – multa, ora arbitrada, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), conforme artigo 85 da Res. TSE 21.538/03 e artigo 248, 249 e 250 do
provimento n.º 02/2018 CRE-PR.
Anoto, por oportuno, que a fixação da multa no patamar acima tem também a função pedagógica, principalmente no sentido de não incentivar
o cidadão de descumprir o seu dever cívico de auxiliar a Justiça Eleitoral.
Intime-se o(a) requerido(a) Beatriz Lima de Souza para no prazo de 30 (trinta) dias efetuar o pagamento da multa, nos termos da Resolução n.º
21.975/04, do Tribunal Superior Eleitoral.
Sendo recolhida a multa, certifique-se, registre-se o ASE 078 – Quitação de Multa, motivo 1 – Recolhimento, no histórico do Cadastro do(a)
Eleitor(a), e arquive-se o presente.

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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Do contrário, após os registros e anotações necessárias - especialmente o que determina o artigo 263 e §3º do Código de Normas (Registro de
Inscrição de Dívida) - arquive-se os presentes autos.
Ciência ao MPE.
Diligências necessárias.
Goioerê, 11 de dezembro de 2018.
Fabiana Matie Sato
Juíza Eleitoral
Autos n.º 154-53.2018.6.16.0092
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de informação autuada pelo cartório eleitoral em razão do não comparecimento do(a) eleitor(a) CARLOS SITKO JÚNIOR aos
trabalhos eleitorais no 2º turno das Eleições Gerais de 2018.
Os documentos juntados mostram que houve publicação do edital de nomeação constando o nome do(a) eleitor(a) (fl. 04), assim como foi
entregue carta convocatória no endereço constante no cadastro eleitoral (fl. 03).
A ata da mesa receptora, referente e 2º turno das eleições, registra a falta do(a) eleitor(a) (fls. 06).
O(A) eleitor(a) não justificou sua ausência nos 30 (trinta) dias após a realização do 2º turno das eleições, conforme certidão lavrada pela
secretaria do cartório eleitoral (fls. 09v.).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, fl. 12, pela fixação de multa em desfavor do(a) eleitor(a).
É o relato do necessário. Passo a decidir.
A Constituição Federal em artigo 7º, Inc. IV, veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Assim, nos termos da Resolução TSE n.º
14.301/94 e artigo 246 do Provimento n.º 02/2018 – CRE/PR, a cobrança das multas eleitorais terá por base de cálculo o valor de R$ 35,13
(trinta e cinco reais e treze centavos). Da mesma forma, prevê o art. 248 do referido Provimento, que a multa ao mesário faltoso terá por base
de cálculo o valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos), arbitrada entre o mínimo de 50% e o máximo de 100% desse valor.
Certamente, a aplicação de penalidade pecuniária no valor indicado não traz qualquer caráter punitivo ou preventivo à sanção, pelo contrário,
fará com que grande número de eleitores não mais atendam à convocação da Justiça Eleitoral para eleições futuras, ante a facilidade de
quitação do débito.
O Código Eleitoral em seu artigo 367, § 2º, permite a adequação dos valores à finalidade pretendida ao preceituar que "a multa pode ser
aumentada até dez vezes, se o Juiz ou Tribunal considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no
máximo". Da mesma forma prescreve o artigo 250 do Provimento nº 02/2018 da Corregedoria Regional Eleitoral.
Nesse passo, tendo em vista os documentos que comprovam a inequívoca ciência do encargo atribuído, considerando que decorreu o prazo
de 30(trinta) dias da data da eleição sem que o(a) eleitor(a) tenha apresentado qualquer justificativa acerca da sua ausência aos trabalhos, e
acolhendo a Manifestação do MPE pela fixação de multa, aplico ao (à) mesário (a) – com fundamento artigo 124 da Lei n.º 4.737/65 (Código
Eleitoral) – multa, ora arbitrada, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), conforme artigo 85 da Res. TSE 21.538/03 e artigo 248, 249 e 250 do
provimento n.º 02/2018 CRE-PR.
Anoto, por oportuno, que a fixação da multa no patamar acima tem também a função pedagógica, principalmente no sentido de não incentivar
o cidadão de descumprir o seu dever cívico de auxiliar a Justiça Eleitoral.
Intime-se o(a) requerido(a) Milton Rogério Bergamo Galeano para no prazo de 30 (trinta) dias efetuar o pagamento da multa, nos termos da
Resolução n.º 21.975/04, do Tribunal Superior Eleitoral.
Sendo recolhida a multa, certifique-se, registre-se o ASE 078 – Quitação de Multa, motivo 1 – Recolhimento, no histórico do Cadastro do(a)
Eleitor(a), e arquive-se o presente.
Do contrário, após os registros e anotações necessárias - especialmente o que determina o artigo 263 e §3º do Código de Normas (Registro de
Inscrição de Dívida) - arquive-se os presentes autos.
Ciência ao MPE.
Diligências necessárias.
Goioerê, 11 de dezembro de 2018.
Fabiana Matie Sato
Juíza Eleitoral
Autos n.º 155-38.2018.6.16.0092
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de informação autuada pelo cartório eleitoral em razão do não comparecimento do(a) eleitor(a) MILTON ROGÉRIO BERGAMO
GALEANO aos trabalhos eleitorais no 2º turno das Eleições Gerais de 2018.
Os documentos juntados mostram que houve publicação do edital de nomeação constando o nome do(a) eleitor(a) (fl. 04), assim como foi
entregue carta convocatória no endereço constante no cadastro eleitoral (fl. 03).
A ata da mesa receptora, referente e 2º turno das eleições, demonstra a falta do(a) eleitor(a) (fls. 06).
O(A) eleitor(a) não justificou sua ausência nos 30 (trinta) dias após a realização do 2º turno das eleições, conforme certidão lavrada pela
secretaria do cartório eleitoral (fls. 09v.).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, fl. 12, pela fixação de multa em desfavor do(a) eleitor(a).
É o relato do necessário. Passo a decidir.
A Constituição Federal em artigo 7º, Inc. IV, veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Assim, nos termos da Resolução TSE n.º
14.301/94 e artigo 246 do Provimento n.º 02/2018 – CRE/PR, a cobrança das multas eleitorais terá por base de cálculo o valor de R$ 35,13
(trinta e cinco reais e treze centavos). Da mesma forma, prevê o art. 248 do referido Provimento, que a multa ao mesário faltoso terá por base
de cálculo o valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos), arbitrada entre o mínimo de 50% e o máximo de 100% desse valor.
Certamente, a aplicação de penalidade pecuniária no valor indicado não traz qualquer caráter punitivo ou preventivo à sanção, pelo contrário,
fará com que grande número de eleitores não mais atendam à convocação da Justiça Eleitoral para eleições futuras, ante a facilidade de
quitação do débito.
O Código Eleitoral em seu artigo 367, § 2º, permite a adequação dos valores à finalidade pretendida ao preceituar que "a multa pode ser
aumentada até dez vezes, se o Juiz ou Tribunal considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no
máximo". Da mesma forma prescreve o artigo 250 do Provimento nº 02/2018 da Corregedoria Regional Eleitoral.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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Nesse passo, tendo em vista os documentos que comprovam a inequívoca ciência do encargo atribuído, considerando que decorreu o prazo
de 30(trinta) dias da data da eleição sem que o(a) eleitor(a) tenha apresentado qualquer justificativa acerca da sua ausência aos trabalhos, e
acolhendo a Manifestação do MPE pela fixação de multa, aplico ao (à) mesário (a) – com fundamento artigo 124 da Lei n.º 4.737/65 (Código
Eleitoral) – multa, ora arbitrada, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), conforme artigo 85 da Res. TSE 21.538/03 e artigo 248, 249 e 250 do
provimento n.º 02/2018 CRE-PR.
Anoto, por oportuno, que a fixação da multa no patamar acima tem também a função pedagógica, principalmente no sentido de não incentivar
o cidadão de descumprir o seu dever cívico de auxiliar a Justiça Eleitoral.
Intime-se o(a) requerido(a) Milton Rogério Bergamo Galeano para no prazo de 30 (trinta) dias efetuar o pagamento da multa, nos termos da
Resolução n.º 21.975/04, do Tribunal Superior Eleitoral.
Sendo recolhida a multa, certifique-se, registre-se o ASE 078 – Quitação de Multa, motivo 1 – Recolhimento, no histórico do Cadastro do(a)
Eleitor(a), e arquive-se o presente.
Do contrário, após os registros e anotações necessárias - especialmente o que determina o artigo 263 e §3º do Código de Normas (Registro de
Inscrição de Dívida) - arquive-se os presentes autos.
Ciência ao MPE.
Diligências necessárias.
Goioerê, 11 de dezembro de 2018.
Fabiana Matie Sato
Juíza Eleitoral
Autos n.º 156-23.2018.6.16.0092
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de informação autuada pelo cartório eleitoral em razão do não comparecimento do(a) eleitor(a) EMILY MIKAELY DE MORAES
AMORIM aos trabalhos eleitorais no 2º turno das Eleições Gerais de 2018.
Os documentos juntados mostram que houve publicação do edital de nomeação constando o nome do(a) eleitor(a) (fl. 04), assim como foi
entregue carta convocatória no endereço constante no cadastro eleitoral (fl. 03).
A ata da mesa receptora, referente e 2º turno das eleições, registra a falta do(a) eleitor(a) (fls. 07).
O(A) eleitor(a) não justificou sua ausência nos 30 (trinta) dias após a realização do 2º turno das eleições, conforme certidão lavrada pela
secretaria do cartório eleitoral (fls. 10v.).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, fl. 13, pela fixação de multa em desfavor do(a) eleitor(a).
É o relato do necessário. Passo a decidir.
A Constituição Federal em artigo 7º, Inc. IV, veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Assim, nos termos da Resolução TSE n.º
14.301/94 e artigo 246 do Provimento n.º 02/2018 – CRE/PR, a cobrança das multas eleitorais terá por base de cálculo o valor de R$ 35,13
(trinta e cinco reais e treze centavos). Da mesma forma, prevê o art. 248 do referido Provimento, que a multa ao mesário faltoso terá por base
de cálculo o valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos), arbitrada entre o mínimo de 50% e o máximo de 100% desse valor.
Certamente, a aplicação de penalidade pecuniária no valor indicado não traz qualquer caráter punitivo ou preventivo à sanção, pelo contrário,
fará com que grande número de eleitores não mais atendam à convocação da Justiça Eleitoral para eleições futuras, ante a facilidade de
quitação do débito.
O Código Eleitoral em seu artigo 367, § 2º, permite a adequação dos valores à finalidade pretendida ao preceituar que "a multa pode ser
aumentada até dez vezes, se o Juiz ou Tribunal considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no
máximo". Da mesma forma prescreve o artigo 250 do Provimento nº 02/2018 da Corregedoria Regional Eleitoral.
Nesse passo, tendo em vista os documentos que comprovam a inequívoca ciência do encargo atribuído, considerando que decorreu o prazo
de 30(trinta) dias da data da eleição sem que o(a) eleitor(a) tenha apresentado qualquer justificativa acerca da sua ausência aos trabalhos, e
acolhendo a Manifestação do MPE pela fixação de multa, aplico ao (à) mesário (a) – com fundamento artigo 124 da Lei n.º 4.737/65 (Código
Eleitoral) – multa, ora arbitrada, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), conforme artigo 85 da Res. TSE 21.538/03 e artigo 248, 249 e 250 do
provimento n.º 02/2018 CRE-PR.
Anoto, por oportuno, que a fixação da multa no patamar acima tem também a função pedagógica, principalmente no sentido de não incentivar
o cidadão de descumprir o seu dever cívico de auxiliar a Justiça Eleitoral.
Intime-se o(a) requerido(a) Emily Mikaely de Moraes Amorim para no prazo de 30 (trinta) dias efetuar o pagamento da multa, nos termos da
Resolução n.º 21.975/04, do Tribunal Superior Eleitoral.
Sendo recolhida a multa, certifique-se, registre-se o ASE 078 – Quitação de Multa, motivo 1 – Recolhimento, no histórico do Cadastro do(a)
Eleitor(a), e arquive-se o presente.
Do contrário, após os registros e anotações necessárias - especialmente o que determina o artigo 263 e §3º do Código de Normas (Registro de
Inscrição de Dívida) - arquive-se os presentes autos.
Ciência ao MPE.
Diligências necessárias.
Goioerê, 11 de dezembro de 2018.
Fabiana Matie Sato
Juíza Eleitoral
PROCESSO: 37-62.2018.6.16.0092
ASSUNTO: Prestação de Contas - Exercício 2017
PARTIDO: Comissão Provisória Municipal do Partido Popular Socialista - PPS
REQUERENTE: Pedro Antonio de Oliveira Coelho (Presidente da Com. Prov. Mun.)
REQUERENTE: Rosimeire de Fátima de Oliveira (Tesoureiro da Com. Prov. Mun.)
ADVOGADO: Pedro Faleiros Canhan – OAB/PR: 13.504
MUNICÍPIO: Goioerê/PR
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2017, na forma estabelecida pelo art. 32 §4º da Lei nº 9.096/95 c/c art. 28
§3º da Resolução nº 23.546/17 do TSE.
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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Pelos requerentes foi trazida prestação de contas tempestiva, devidamente assinada pelo presidente e tesoureiro do partido, e constituído
advogado nos autos.
Realizada intimação por edital de terceiros, restou transcorrido o prazo in albis.
Em sede de exame preliminar, servidor(a) deste Cartório Eleitoral apontou ausência de alguns documentos elencados no art. 29 da Resolução
TSE n.º 23.546/17 (fl. 49), sugerindo abertura de prazo para regularização formal da prestação de contas.
Devidamente notificados (fl. 51), restou decorrido o prazo in albis, sem manifestação dos interessados ou apresentação da documentação
ausente (fl. 51v), conforme art. 29, XIX e XX, da Resolução TSE n.º 23.546/17.
Após análise da documentação ofertada parecer técnico conclusivo desta secretaria atestou a inexistência de repasse de recursos
provenientes do Fundo Partidário, a ausência de recebimento de doações de recursos de fontes vedadas, opinou pela aprovação com
ressalvas (fl. 55/57).
Por fim, o Ministério Público Eleitoral apresentou parecer favorável pela aprovação com ressalvas das contas (fl. 60), tendo em vista a ausência
de peças, conforme art. 29, XIX e XX, da Resolução TSE n.º 23.546/17.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Segundo os arts. 30 e 32 da Lei 9.096/95 o partido político, por seus órgãos municipais deve manter escrituração contábil de forma a permitir o
conhecimento e origem de suas receitas e despesas, inclusive deve prestar contas anualmente em prazo fixado pela legislação eleitoral, com o
objetivo de resguardar a transparência e, principalmente, a isonomia entre os partidos, notadamente no que diz respeito ao equilíbrio do
aspecto econômico.
No caso em tela a prestação de contas foi apresentada tempestivamente, atende, em grande parte, a forma exigida pela legislação aplicável, e
não restaram caracterizadas falhas ou irregularidades com o condão de macular a demonstração de sua regularidade e gerar a desaprovação.
Anoto que a parte requerente apresentou não só demonstração da movimentação financeira dos recursos arrecadados e aplicados durante o
período em análise, bem como apresentou documentos que comprovam a lisura das contas apresentadas, ficando claro que as receitas e
despesas estão dentro da legalidade.
Quanto aos eventuais vícios formais não impedem que a Justiça Eleitoral fiscalize o emprego dos recursos utilizados pelo partido. Pois, para a
ausência de instrumento de representação processual assinada pelo tesoureiro, e de documentos fiscais, inexiste previsão de penalidade por
descumprimento das obrigações, além de não comprometerem a análise das informações constantes na contabilidade apresentada à Justiça
Eleitoral, e sobre a ausência do Parecer da Comissão Executiva ou Conselho Fiscal do Partido, trata-se de documento de conferência e
concordância da comissão executiva do partido quanto aos documento apresentados na prestação de contas, não sendo necessário ao exame
das contas.
Por fim, considerando que o parecer técnico emitido pelo analista de contas, bem como a manifestação do ilustre representante do Ministério
Público Eleitoral foram favoráveis à aprovação das contas com ressalvas. Nessas condições, determina o artigo 45, inciso VIII, "a" da Res. TSE
n.º 23.546/17:
"Art. 45. (...) VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que: a) Na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou
movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral,
deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como
prestadas e aprovadas as respectivas contas;".
Ante o exposto, com esteio no art. 45, VIII, alínea "a" da Res. TSE n.º 23.546/2017, julgo PRESTADAS e APROVADAS COM RESSALVAS AS
CONTAS, referente ao exercício financeiro 2017, da COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS DE
GOIOERÊ/PR e de seus responsáveis PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO - Presidente, e ROSIMEIRE DE FÁTIMA DE OLIVEIRA Tesoureiro, com supedâneo na Lei n.º 9.096/95 e Resolução TSE n.º 23.546/17.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em jugado, registre-se juntou ao Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Ciência ao MPE e ao interessado.
Transitada em julgado, arquivem-se
Demais diligências necessárias.
Goioerê, 11 de dezembro de 2018.
FABIANA MATIE SATO
Juíza Eleitoral
PROCESSO: 42-84.2018.6.16.0092
ASSUNTO: Prestação de Contas - Exercício 2017
PARTIDO: Comissão Provisória Municipal do Partido dos Trabalhadores - PT
REQUERENTE: José Torres da Silva (Presidente da Com. Prov. Mun.)
REQUERENTE: Júlio Cezar Della Torre (Tesoureiro da Com. Prov. Mun.)
ADVOGADO: José Aloísio Basaglia – OAB/PR: 87.199
MUNICÍPIO: Goioerê/PR
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2017, na forma estabelecida pelo art. 32 §4º da Lei nº 9.096/95 c/c art. 28
§3º da Resolução nº 23.546/17 do TSE.
Pelos requerentes foi trazida prestação de contas tempestiva, devidamente assinada pelo presidente e tesoureiro do partido, e constituído
advogado nos autos.
Realizada intimação por edital de terceiros, restou transcorrido o prazo in albis.
Em sede de exame preliminar, servidor(a) deste Cartório Eleitoral apontou ausência de alguns documentos elencados no art. 29 da Resolução
TSE n.º 23.546/17 (fl. 78), sugerindo abertura de prazo para regularização formal da prestação de contas.
Devidamente notificados (fl. 80), restou decorrido o prazo in albis, sem manifestação dos interessados ou apresentação da documentação
ausente (fl. 80v), conforme art. 29, XIX e XX, da Resolução TSE n.º 23.546/17.
Após análise da documentação ofertada parecer técnico conclusivo desta secretaria atestou a inexistência de repasse de recursos
provenientes do Fundo Partidário, a ausência de recebimento de doações de recursos de fontes vedadas, opinou pela aprovação com
ressalvas (fl. 94).
Por fim, o Ministério Público Eleitoral apresentou parecer favorável pela aprovação com ressalvas das contas (fl. 101), tendo em vista a
ausência de peças, conforme art. 29, XIX e XX, da Resolução TSE n.º 23.546/17.
É o breve relatório. Passo a decidir.
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Segundo os arts. 30 e 32 da Lei 9.096/95 o partido político, por seus órgãos municipais deve manter escrituração contábil de forma a permitir o
conhecimento e origem de suas receitas e despesas, inclusive deve prestar contas anualmente em prazo fixado pela legislação eleitoral, com o
objetivo de resguardar a transparência e, principalmente, a isonomia entre os partidos, notadamente no que diz respeito ao equilíbrio do
aspecto econômico.
No caso em tela a prestação de contas foi apresentada tempestivamente, atende, em grande parte, a forma exigida pela legislação aplicável, e
não restaram caracterizadas falhas ou irregularidades com o condão de macular a demonstração de sua regularidade e gerar a desaprovação.
Anoto que a parte requerente apresentou não só demonstração da movimentação financeira dos recursos arrecadados e aplicados durante o
período em análise, bem como apresentou documentos que comprovam a lisura das contas apresentadas, ficando claro que as receitas e
despesas estão dentro da legalidade.
Quanto aos eventuais vícios formais não impedem que a Justiça Eleitoral fiscalize o emprego dos recursos utilizados pelo partido. Pois, para a
ausência de instrumento de representação processual assinada pelo tesoureiro, e de documentos fiscais, inexiste previsão de penalidade por
descumprimento das obrigações, além de não comprometerem a análise das informações constantes na contabilidade apresentada à Justiça
Eleitoral.
Por fim, considerando que o parecer técnico emitido pelo analista de contas, bem como a manifestação do ilustre representante do Ministério
Público Eleitoral foram favoráveis à aprovação das contas com ressalvas. Nessas condições, determina o artigo 45, inciso VIII, "a" da Res. TSE
n.º 23.546/17:
"Art. 45. (...) VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que: a) Na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou
movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral,
deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como
prestadas e aprovadas as respectivas contas;".
Ante o exposto, com esteio no art. 45, VIII, alínea "a" da Res. TSE n.º 23.546/2017, julgo PRESTADAS e APROVADAS COM RESSALVAS AS
CONTAS, referente ao exercício financeiro 2017, da COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE
GOIOERÊ/PR e de seus responsáveis JOSÉ TORRES DA SILVA - Presidente, e JÚLIO CEZAR DELLA TORRE - Tesoureiro, com supedâneo
na Lei n.º 9.096/95 e Resolução TSE n.º 23.546/17.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em jugado, registre-se juntou ao Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Ciência ao MPE e ao interessado.
Transitada em julgado, arquivem-se
Demais diligências necessárias.
Goioerê, 11 de dezembro de 2018.
FABIANA MATIE SATO
Juíza Eleitoral
PROCESSO: 67-97.2018.6.16.0092
ASSUNTO: Prestação de Contas - Exercício 2017
PARTIDO: Comissão Provisória Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB
REQUERENTE: Antonio Carlos Sestak (Presidente da Com. Prov. Mun.)
REQUERENTE: Lucas Gustavo Sanches Sirotti (Tesoureiro da Com. Prov. Mun.)
ADVOGADO: George Eduardo Karoleski – OAB/PR: 27.907
MUNICÍPIO: Goioerê/PR
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2017, na forma estabelecida pelo art. 32 §4º da Lei nº 9.096/95 c/c art. 28
§3º da Resolução nº 23.546/17 do TSE.
Pelos requerentes foi trazida prestação de contas intempestiva, porém devidamente assinada pelo presidente e tesoureiro do partido.
Realizada intimação por edital de terceiros, restou transcorrido o prazo in albis.
Em sede de exame preliminar, servidor(a) deste Cartório Eleitoral apontou ausência de alguns documentos elencados no art. 29 da Resolução
TSE n.º 23.546/17 (fl. 50), sugerindo abertura de prazo para regularização formal da prestação de contas.
Devidamente notificados (fl. 52), requerentes apresentaram documentação ausente (fl. 50), exceto instrumento de representação processual
do tesoureiro do partido e Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, conforme art. 29, XIX e XX, da Resolução TSE n.º
23.546/17.
Após análise da documentação ofertada parecer técnico conclusivo desta secretaria atestou a inexistência de repasse de recursos
provenientes do Fundo Partidário, a ausência de recebimento de doações de recursos de fontes vedadas, opinou pela aprovação com
ressalvas.
Por fim, o Ministério Público Eleitoral apresentou parecer favorável pela aprovação com ressalvas das contas, tendo em vista sua apresentação
intempestiva e ausência de peças, conforme art. 29, XIX e XX, da Resolução TSE n.º 23.546/17.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Segundo os arts. 30 e 32 da Lei 9.096/95 o partido político, por seus órgãos municipais deve manter escrituração contábil de forma a permitir o
conhecimento e origem de suas receitas e despesas, inclusive deve prestar contas anualmente em prazo fixado pela legislação eleitoral, com o
objetivo de resguardar a transparência e, principalmente, a isonomia entre os partidos, notadamente no que diz respeito ao equilíbrio do
aspecto econômico.
No caso em tela a prestação de contas foi apresentada intempestivamente, porém atende, em grande parte, a forma exigida pela legislação
aplicável, e não restaram caracterizadas falhas ou irregularidades com o condão de macular a demonstração de sua regularidade e gerar a
desaprovação.
Anoto que a parte requerente apresentou não só demonstração da movimentação financeira dos recursos arrecadados e aplicados durante o
período em análise, bem como apresentou documentos que comprovam a lisura das contas apresentadas, ficando claro que as receitas e
despesas estão dentro da legalidade.
Quanto aos eventuais vícios formais não impedem que a Justiça Eleitoral fiscalize o emprego dos recursos utilizados pelo partido. Pois, para a
ausência de instrumento de representação processual assinada pelo tesoureiro inexiste previsão de penalidade por descumprimento da
obrigação, e sobre a ausência do Parecer da Comissão Executiva ou
Conselho Fiscal do Partido, trata-se de documento de conferência e concordância da comissão executiva do partido quanto aos documento
apresentados na prestação de contas, não sendo necessário ao exame das contas.
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Por fim, considerando que o parecer técnico emitido pelo analista de contas, bem como a manifestação do ilustre representante do Ministério
Público Eleitoral foram favoráveis à aprovação das contas com ressalvas. Nessas condições, determina o artigo 45, inciso VIII, "a" da Res. TSE
n.º 23.546/17:
"Art. 45. (...) VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que: a) Na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou
movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral,
deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como
prestadas e aprovadas as respectivas contas;".
Ante o exposto, com esteio no art. 45, VIII, alínea "a" da Res. TSE n.º 23.546/2017, julgo PRESTADAS e APROVADAS COM RESSALVAS AS
CONTAS, referente ao exercício financeiro 2017, da COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA - PSDB DE GOIOERÊ/PR e de seus responsáveis ANTONIO CARLOS SESTAK - Presidente, e LUCAS GUSTAVO SANCHES
SIROTTI - Tesoureiro, com supedâneo na Lei n.º 9.096/95 e Resolução TSE n.º 23.546/17.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em jugado, registre-se juntou ao Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Ciência ao MPE e ao interessado.
Transitada em julgado, arquivem-se
Demais diligências necessárias.
Goioerê, 11 de dezembro de 2018.
FABIANA MATIE SATO
Juíza Eleitoral

106ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação nº 18
EDITAL N.º 051/2018
O Excelentíssimo Doutor ELDOM STEVEM BARBOSA DOS SANTOS, MM. Juiz da 106ª Zona Eleitoral de Cândido de Abreu, na forma da Lei
e no uso de suas atribuições legais; TORNA PÚBLICA, nos termos do art. 59, caput, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, a abertura do prazo
de 03 (três) dias, contados da publicação deste edital, para que qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado possa impugnar – mediante petição fundamentada dirigida ao juiz eleitoral, relatando fatos e indicando
provas, indícios e circunstâncias – as contas finais de campanha de 2018 prestadas pelos Diretórios Municipais ou Comissões Provisórias dos
partidos políticos a seguir relacionados:
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC/Cândido de Abreu
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 43-27.2018.6.16.0106
RESPONSÁVEIS:
SILVONEI ARISTEU DA LUZ – PRESIDENTE;
DIANA SCHENEKEMBERG BORGES– TESOUREIRA.
PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT/Cândido de Abreu
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 40-72.2018.6.16.0106
RESPONSÁVEIS:
ARLINDO APARECIDO MADOENHO – PRESIDENTE;
HELTON DINIZ ROCHA – TESOUREIRO.
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB/Cândido de Abreu
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 41-57.2018.6.16.0106
RESPONSÁVEIS:
JOSE MARIA REIS JUNIOR – PRESIDENTE;
FELIPE EDUARDO ARANHA MURARO – TESOUREIRO.
PARTIDO DA REPÚBLICA – PR/Cândido de Abreu
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 44-12.2018.6.16.0106
RESPONSÁVEIS:
MAURI BRUM – PRESIDENTE;
CIDIANA APARECIDA ZAVATSKI BRUM – TESOUREIRA.
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT/Cândido de Abreu
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 39-87.2018.6.16.0106
RESPONSÁVEIS:
DARCI SCHACTAE – PRESIDENTE;
MARIO PAZIO – TESOUREIRO.
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB/Cândido de Abreu
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 47-64.2018.6.16.0106
RESPONSÁVEIS:
SANDROVAL JOSE PROBST – PRESIDENTE;
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EMERSON LUIZ MOREIRA – TESOUREIRO.
AVANTE/Cândido de Abreu
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 48-49.2018.6.16.0106
RESPONSÁVEIS:
ALCEU DE JESUS SOUZA BATISTA – PRESIDENTE;
DANTE DALLA PRIA PIRES – TESOUREIRO.
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB/Cândido de Abreu
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 42-42.2018.6.16.0106
RESPONSÁVEIS:
JOSNEI ERIVAN FREITAS – PRESIDENTE;
RENE AMERICO ROMANICHEN – TESOUREIRO.
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA –PPS/Cândido de Abreu
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 45-94.2018.6.16.0106
RESPONSÁVEIS:
VANDERLINO KUDRIK – PRESIDENTE;
ILARIO CIZANSKA – TESOUREIRO.
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA – PMB/ Cândido de Abreu
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 50-19.2018.6.16.0106
RESPONSÁVEIS:
GISELE KWIATKOWSKI DE OLIVEIRA – PRESIDENTE;
SOLANGE LUNKES DE OLIVEIRA – TESOUREIRA.
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral fosse publicado o presente edital no Diário da
Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Dado e passado nesta cidade de Cândido de Abreu, Cartório da 106ª Zona
Eleitoral do Estado de Paraná, aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito (12/12/2018). PAULO ORGEL SÁ. Chefe de
Cartório da 106ª Zona Eleitoral (Subscrição Autorizada pela Portaria nº 01/2016)

107ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

CMR
Autos Nº 38-02.2018.6.16.0107
Assunto: Processo Administrativo – Composição de Mesa Receptora
Interessado (Passivo): TAINÁ DE FÁTIMA PISKI DOS SANTOS
SENTENÇA
Trata-se o presente feito de Composição de Mesa Receptora – Mesário Faltoso – Eleições Gerais 2018 – 1º Turno, realizada em 07.10.2018,
no qual a mesária TAINÁ DE FÁTIMA PISKI DOS SANTOS, inscrição eleitoral n. 1099.8969.0647, devidamente convocada como 1º Mesária
da Seção 21 do Colégio Estadual Rocha Pombo, não apareceu.
A eleitora recebeu a carta convocatória, na qual foram informadas suas atribuições.
Apresentou, entretanto, a justificativa de ausência aos trabalhos eleitorais dentro do prazo legal.
DECIDO.
A eleitora informou que não foi possível desempenhar a função designada, uma vez que está morando em outra cidade e ocorreu um sinistro
com meio de transporte da família. Juntou imagens do veículo automotor (Vectra – Ano 1998), confirmando o ocorrido.
Diante da justificativa e imagens acostadas aos autos, DEFIRO a justificativa apresentada pela mesária TAINÁ DE FÁTIMA PISKI DOS
SANTOS.
Registre-se o ASE 175 – Regularização de ausência aos trabalhos eleitorais, motivo/forma 1.
Sem custas ou honorários advocatícios.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as formalidades de praxe.
Capanema, 6 de dezembro de 2018.
Leonardo Marcelo Mounic Lago
Juiz Eleitoral
Autos Nº 43-24.2018.6.16.0107
Assunto: Processo Administrativo – Composição de Mesa Receptora
Interessado (Passivo): ÂNGELA IVANA MALDANER CANDIOTO
SENTENÇA
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Trata-se o presente feito de Composição de Mesa Receptora – Mesário Faltoso – Eleições Gerais 2018 – 2º Turno, realizada em 28.10.2018,
no qual a mesária ÂNGELA IVANA MALDANER CANDIOTO, inscrição eleitoral n. 070045080698, devidamente convocada na função de
Primeira Secretária da Seção 30, não apareceu.
A eleitora recebeu a carta convocatória, na qual foram informadas suas atribuições.
Apresentou, entretanto, a justificativa de ausência aos trabalhos eleitorais dentro do prazo legal.
DECIDO.
A eleitora informou que não foi possível desempenhar a função designada, uma vez que teve que acompanhar a sua filha, menor de idade
(M.C. – fl. 7) no Hospital Regional de Francisco Beltrão/PR, devido à fratura no braço esquerdo. Juntou atestado médico, confirmando o
ocorrido (fl. 6).
Diante da justificativa e documentos acostadas aos autos, DEFIRO a justificativa apresentada pela mesária ÂNGELA IVANA MALDANER
CANDIOTO.
Registre-se o ASE 175 – Regularização de ausência aos trabalhos eleitorais, motivo/ forma 1.
Sem custas ou honorários advocatícios.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as formalidades de praxe.
Capanema, 6 de dezembro de 2018.
Leonardo Marcelo Mounic Lago
Juiz Eleitoral
Autos Nº 37-17.2018.6.16.0107
Assunto: Processo Administrativo – Composição de Mesa Receptora
Interessado (Passivo): MAIARA MARILENE CRISTINA CARLIZE WONS
SENTENÇA
1. Trata-se o presente feito de Composição de Mesa Receptora – Mesário Faltoso – Eleições Gerais 2018 – 1º e 2º Turno, no qual a mesária
MAIARA MARILENE CRISTINA CARLIZE WONS, inscrição eleitoral n. 092896740604, devidamente convocada na função de Presidente da
Mesa Receptora de Votos da Seção 13, não apareceu.
A eleitora recebeu a carta convocatória, na qual foram informadas suas atribuições. Contudo, não compareceu para desempenhar os trabalhos
eleitorais no 1º e 2º Turno, tampouco apresentou justificativa no prazo legal.
O Representante Ministerial manifestou-se pela imposição da multa prevista no art. 296 do Provimento n. 2/2018 – CRE/PR.
Vieram os autos conclusos para decisão.
2. O art. 245, IV, do Provimento n. 2/2018 - CRE/PR, dispõe que "será aplicada multa ao convocado para os trabalhos eleitorais que não
comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização da eleição, sem justa causa".
Reportando ao mesmo Código de Normas, o art. 246 preceitua: "Vedada a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim, o valor de
referência para cobrança das multas eleitorais constitui 33,02 UFIR, que, convertido, terá por base de cálculo o valor de R$ 35,13 (trinta e cinco
reais e treze centavos)".
Sabido que a multa ao mesário faltoso terá por base de cálculo o valor supra citado, arbitrado entre o mínimo de 50% (cinquenta por cento) e o
máximo de 100% (cem por cento) desse valor, e será aplicada nos termos do art. 124 do Código Eleitoral.
No caso, como a ausência injustificada se deu aos trabalhos de ambos os turnos, cabível o apenamento no seu valor máximo.
3. Isto posto, diante da ausência de justificativa (ASE 442) para o não comparecimento a ambos os turnos do pleito, CONDENO a eleitora
MAIARA MARILENE CRISTINA CARLIZE WONS, ao pagamento de multa no valor de R$ 17,56 (dezessete reais e cinquenta e seus
centavos), que deverá ser recolhida no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de inscrição em
Dívida Ativa da União, conforme art. 367, III e IV, do Código Eleitoral.
Recolhida a multa no prazo estipulado, junte-se cópia da GRU e proceda-se ao lançamento do ASE 078 – Quitação de multa, motivo/forma 1 Recolhimento.
Sem custas ou honorários advocatícios.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as formalidades de praxe.
Capanema, 6 de dezembro de 2018.
Leonardo Marcelo Mounic Lago
Juiz Eleitoral

110ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

despachos
Autos 70-95.2018
Composição de Mesa Receptora de Votos
Mesário(a): KRAVIANE DA SILVA SILVEIRA
DESPACHO
Vistos e etc.
Trata-se de procedimento para apuração de mesário faltoso, nos termos do art. 124 do Código Eleitoral.
O procedimento teve início com a verificação das faltas consignadas nas atas das mesas receptoras de cada seção eleitoral desta 110ª Zona.
Contudo, verifico que houve falha do Cartório Eleitoral em comunicar o pretenso mesário sobre sua nomeação, conforme documento de fls. 06,
requisito imprescindível para configurar a ausência proposital aos trabalhos eleitorais.
Por esta razão, deixo de aplicar a multa de que trata o art. 124 do Código Eleitoral, e determino o arquivamento do presente procedimento.
Faxinal, 12 de novembro de 2018.
Norton Thomé Zardo
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Juiz Eleitoral

Autos 63-06.2018
Composição de Mesa Receptora de Votos
Mesário(a): MARLENE APARECIDA MARTINS
DESPACHO
Vistos e etc.
Trata-se de procedimento para apuração de mesário faltoso, nos termos do art. 124 do Código Eleitoral.
O procedimento teve início com a verificação das faltas consignadas nas atas das mesas receptoras de cada seção eleitoral desta 110ª Zona.
Contudo, verifico que houve falha do Cartório Eleitoral em comunicar o pretenso mesário sobre sua nomeação, conforme documento de fls. 06,
requisito imprescindível para configurar a ausência proposital aos trabalhos eleitorais.
Por esta razão, deixo de aplicar a multa de que trata o art. 124 do Código Eleitoral, e determino o arquivamento do presente procedimento.
Faxinal, 12 de novembro de 2018.
Norton Thomé Zardo
Juiz Eleitoral

Autos 64-88.2018
Composição de Mesa Receptora de Votos
Mesário(a): ANA CAROLINA RIBEIRO DOS SANTOS
DESPACHO
Vistos e etc.
Trata-se de procedimento para apuração de mesário faltoso, nos termos do art. 124 do Código Eleitoral.
O procedimento teve início com a verificação das faltas consignadas nas atas das mesas receptoras de cada seção eleitoral desta 110ª Zona.
Contudo, verifico que houve falha do Cartório Eleitoral em comunicar o pretenso mesário sobre sua nomeação, conforme documento de fls. 06,
requisito imprescindível para configurar a ausência proposital aos trabalhos eleitorais.
Por esta razão, deixo de aplicar a multa de que trata o art. 124 do Código Eleitoral, e determino o arquivamento do presente procedimento.
Faxinal, 12 de novembro de 2018.
Norton Thomé Zardo
Juiz Eleitoral

Autos 60-51.2018
Composição de Mesa Receptora de Votos
Mesário(a): ANGELA MARIA TEIXEIRA
DESPACHO
Vistos e etc.
Trata-se de procedimento para apuração de mesário faltoso, nos termos do art. 124 do Código Eleitoral.
O procedimento teve início com a verificação das faltas consignadas nas atas das mesas receptoras de cada seção eleitoral desta 110ª Zona.
Contudo, verifico que houve falha do Cartório Eleitoral em comunicar o pretenso mesário sobre sua nomeação, conforme documento de fls. 06,
requisito imprescindível para configurar a ausência proposital aos trabalhos eleitorais.
Por esta razão, deixo de aplicar a multa de que trata o art. 124 do Código Eleitoral, e determino o arquivamento do presente procedimento.
Faxinal, 12 de novembro de 2018.
Norton Thomé Zardo
Juiz Eleitoral

Autos 66-58.2018
Composição de Mesa Receptora de Votos
Mesário(a): IANDRA CRISTINA CASAVECHIA
DESPACHO
Vistos e etc.
Trata-se de procedimento para apuração de mesário faltoso, nos termos do art. 124 do Código Eleitoral.
O procedimento teve início com a verificação das faltas consignadas nas atas das mesas receptoras de cada seção eleitoral desta 110ª Zona.
Contudo, verifico que houve falha do Cartório Eleitoral em comunicar o pretenso mesário sobre sua nomeação, conforme documento de fls. 06,
requisito imprescindível para configurar a ausência proposital aos trabalhos eleitorais.
Por esta razão, deixo de aplicar a multa de que trata o art. 124 do Código Eleitoral, e determino o arquivamento do presente procedimento.
Faxinal, 12 de novembro de 2018.
Norton Thomé Zardo
Juiz Eleitoral

Autos 58-81.2018
Composição de Mesa Receptora de Votos
Mesário(a): VICTOR HUGO BONFIM DE OLIVEIRA
DESPACHO
Vistos e etc.
Trata-se de procedimento para apuração de mesário faltoso, nos termos do art. 124 do Código Eleitoral.
O procedimento teve início com a verificação das faltas consignadas nas atas das mesas receptoras de cada seção eleitoral desta 110ª Zona.
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Contudo, verifico que houve falha do Cartório Eleitoral em comunicar o pretenso mesário sobre sua nomeação, conforme documento de fls. 06,
requisito imprescindível para configurar a ausência proposital aos trabalhos eleitorais.
Por esta razão, deixo de aplicar a multa de que trata o art. 124 do Código Eleitoral, e determino o arquivamento do presente procedimento.
Faxinal, 12 de novembro de 2018.
Norton Thomé Zardo
Juiz Eleitoral

Autos 65-73.2018
Composição de Mesa Receptora de Votos
Mesário(a): DIOGO MUSIAU
DESPACHO
Vistos e etc.
Trata-se de procedimento para apuração de mesário faltoso, nos termos do art. 124 do Código Eleitoral.
O procedimento teve início com a verificação das faltas consignadas nas atas das mesas receptoras de cada seção eleitoral desta 110ª Zona.
Contudo, verifico que houve falha do Cartório Eleitoral em comunicar o pretenso mesário sobre sua nomeação, conforme documento de fls. 06,
requisito imprescindível para configurar a ausência proposital aos trabalhos eleitorais.
Por esta razão, deixo de aplicar a multa de que trata o art. 124 do Código Eleitoral, e determino o arquivamento do presente procedimento.
Faxinal, 12 de novembro de 2018.
Norton Thomé Zardo
Juiz Eleitoral

Autos 67-43.2018
Composição de Mesa Receptora de Votos
Mesário(a): LUCAS FACHI GONÇALVES
DESPACHO
Vistos e etc.
Trata-se de procedimento para apuração de mesário faltoso, nos termos do art. 124 do Código Eleitoral.
O procedimento teve início com a verificação das faltas consignadas nas atas das mesas receptoras de cada seção eleitoral desta 110ª Zona.
Contudo, verifico que houve falha do Cartório Eleitoral em comunicar o pretenso mesário sobre sua nomeação, conforme documento de fls. 06,
requisito imprescindível para configurar a ausência proposital aos trabalhos eleitorais.
Por esta razão, deixo de aplicar a multa de que trata o art. 124 do Código Eleitoral, e determino o arquivamento do presente procedimento.
Faxinal, 12 de novembro de 2018.
Norton Thomé Zardo
Juiz Eleitoral

Autos 61-36.2018
Composição de Mesa Receptora de Votos
Mesário(a): ZENAIDE GONÇALVES
DESPACHO
Vistos e etc.
Trata-se de procedimento para apuração de mesário faltoso, nos termos do art. 124 do Código Eleitoral.
O procedimento teve início com a verificação das faltas consignadas nas atas das mesas receptoras de cada seção eleitoral desta 110ª Zona.
Contudo, verifico que houve falha do Cartório Eleitoral em comunicar o pretenso mesário sobre sua nomeação, conforme documento de fls. 06,
requisito imprescindível para configurar a ausência proposital aos trabalhos eleitorais.
Por esta razão, deixo de aplicar a multa de que trata o art. 124 do Código Eleitoral, e determino o arquivamento do presente procedimento.
Faxinal, 12 de novembro de 2018.
Norton Thomé Zardo
Juiz Eleitoral

116ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação de Publicação n.º 006/2018
PARTIDO POLÍTICO: COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO VERDE
INTERESSADOS: NATANAEL FERRI E OUTRO
MUNICÍPIO: QUINTA DO SOL/PR
ADVOGADO: DANILO DAHER PEREIRA DE ALMEIDA – OAB: 65.583/PR
Intimação, na forma da lei, do advogado da parte, do inteiro teor do despacho de fls. 11: "A Comissão Provisória do Partido Verde (PV) de
Quinta do Sol/PR apresentou a presente prestação de contas referente à eleição 2018. Conforme certificado pela chefia do cartório e conforme
documento extraído do SGIP 3 (fls. 08/10), o partido não possui órgão partidário vigente no município, no momento, e também não possuiu
órgão partidário vigente durante o período eleitoral (de 20/07/2018 a 28/10/2018). Considerando o contido no art. 48, §1º, da Resolução TSE
n.º 23.553/2017, o referido partido não está obrigado a apresentar prestação de contas referente ao pleito, pois não teve existência durante o
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período. Da mesma forma, o presidente e o tesoureiro que assinaram a declaração não possuem legitimidade para representar o partido no
momento, pois, como acima dito, o partido não possui órgão de direção vigente, bem como não possuíam legitimidade para agir em nome do
partido durante o período eleitoral. Assim sendo, aparentemente não estão presentes as condições da ação (legitimidade e interesse
processual), o que levaria à extinção do processo, sem análise de mérito. Entretanto, tendo em vista o contido no art. 10 do Código de
Processo Civil, intime-se os prestadores de contas, na pessoa de seu advogado constituído, para que se manifestem, no prazo de 3 (três) dias,
sobre os fatos e fundamentos jurídicos acima mencionados. Após, com ou sem manifestação, vista ao Ministério Público Eleitoral. Por fim,
retornem conclusos. Engenheiro Beltrão, 28 de novembro de 2018. SILVIO HIDEKI YAMAGUCHI – Juiz Eleitoral".

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 100-15.2018.6.16.0116
PARTIDO POLÍTICO: COMISSÃO PROVISÓRIA DO DEMOCRATAS
INTERESSADOS: GILBERTO DOS SANTOS E OUTRO
MUNICÍPIO: QUINTA DO SOL/PR
ADVOGADO: DANILO DAHER PEREIRA DE ALMEIDA – OAB: 65.583/PR
Intimação, na forma da lei, do advogado da parte, do inteiro teor do despacho de fls. 10: "A Comissão Provisória do Democratas (DEM) de
Quinta do Sol/PR apresentou a presente prestação de contas referente à eleição 2018. Conforme certificado pela chefia do cartório e conforme
documento extraído do SGIP 3 (fls. 08/09), o partido não possui órgão partidário vigente no município, no momento, e também não possuiu
órgão partidário vigente durante o período eleitoral (de 20/07/2018 a 28/10/2018). Considerando o contido no art. 48, §1º, da Resolução TSE
n.º 23.553/2017, o referido partido não está obrigado a apresentar prestação de contas referente ao pleito, pois não teve existência durante o
período. Da mesma forma, o presidente e o tesoureiro que assinaram a declaração não possuem legitimidade para representar o partido no
momento, pois, como acima dito, o partido não possui órgão de direção vigente, bem como não possuíam legitimidade para agir em nome do
partido durante o período eleitoral. Assim sendo, aparentemente não estão presentes as condições da ação (legitimidade e interesse
processual), o que levaria à extinção do processo, sem análise de mérito. Entretanto, tendo em vista o contido no art. 10 do Código de
Processo Civil, intime-se os prestadores de contas, na pessoa de seu advogado constituído, para que se manifestem, no prazo de 3 (três) dias,
sobre os fatos e fundamentos jurídicos acima mencionados. Após, com ou sem manifestação, vista ao Ministério Público Eleitoral. Por fim,
retornem conclusos. Engenheiro Beltrão, 28 de novembro de 2018. SILVIO HIDEKI YAMAGUCHI – Juiz Eleitoral".

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 101-97.2018.6.16.0116
PARTIDO POLÍTICO: COMISSÃO PROVISÓRIA DO SOLIDARIEDADE
INTERESSADOS: CARLOS HENRIQUE ALVES PEREIRA E OUTRO
MUNICÍPIO: QUINTA DO SOL/PR
ADVOGADO: DANILO DAHER PEREIRA DE ALMEIDA – OAB: 65.583/PR
Intimação, na forma da lei, do advogado da parte, do inteiro teor do despacho de fls. 10: "A Comissão Provisória do Solidariedade (SD) de
Quinta do Sol/PR apresentou a presente prestação de contas referente à eleição 2018. Conforme certificado pela chefia do cartório e conforme
documento extraído do SGIP 3 (fls. 08/09), o partido não possui órgão partidário vigente no município, no momento, e também não possuiu
órgão partidário vigente durante o período eleitoral (de 20/07/2018 a 28/10/2018). Considerando o contido no art. 48, §1º, da Resolução TSE
n.º 23.553/2017, o referido partido não está obrigado a apresentar prestação de contas referente ao pleito, pois não teve existência durante o
período. Da mesma forma, o presidente e o tesoureiro que assinaram a declaração não possuem legitimidade para representar o partido no
momento, pois, como acima dito, o partido não possui órgão de direção vigente, bem como não possuíam legitimidade para agir em nome do
partido durante o período eleitoral. Assim sendo, aparentemente não estão presentes as condições da ação (legitimidade e interesse
processual), o que levaria à extinção do processo, sem análise de mérito. Entretanto, tendo em vista o contido no art. 10 do Código de
Processo Civil, intime-se os prestadores de contas, na pessoa de seu advogado constituído, para que se manifestem, no prazo de 3 (três) dias,
sobre os fatos e fundamentos jurídicos acima mencionados. Após, com ou sem manifestação, vista ao Ministério Público Eleitoral. Por fim,
retornem conclusos. Engenheiro Beltrão, 28 de novembro de 2018. SILVIO HIDEKI YAMAGUCHI – Juiz Eleitoral".
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 102-82.2018.6.16.0116
PARTIDO POLÍTICO: COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL
INTERESSADOS: JOÃO CARLOS MATSUMOTO E OUTRO
MUNICÍPIO: QUINTA DO SOL/PR
ADVOGADO: DANILO DAHER PEREIRA DE ALMEIDA – OAB: 65.583/PR
Intimação, na forma da lei, do advogado da parte, do inteiro teor do despacho de fls. 15: "A Comissão Provisória do Partido Social Liberal (PSL)
de Quinta do Sol/PR apresentou a presente prestação de contas referente à eleição 2018. Conforme certificado pela chefia do cartório e
conforme documento extraído do SGIP 3 (fls. 11/14), o partido não possui órgão partidário vigente no município, no momento, e também não
possuiu órgão partidário vigente durante o período eleitoral (de 20/07/2018 a 28/10/2018). Considerando o contido no art. 48, §1º, da
Resolução TSE n.º 23.553/2017, o referido partido não está obrigado a apresentar prestação de contas referente ao pleito, pois não teve
existência durante o período. Da mesma forma, o presidente e o tesoureiro que assinaram a declaração não possuem legitimidade para
representar o partido no momento, pois, como acima dito, o partido não possui órgão de direção vigente, bem como não possuíam legitimidade
para agir em nome do partido durante o período eleitoral. Assim sendo, aparentemente não estão presentes as condições da ação
(legitimidade e interesse processual), o que levaria à extinção do processo, sem análise de mérito. Entretanto, tendo em vista o contido no art.
10 do Código de Processo Civil, intime-se os prestadores de contas, na pessoa de seu advogado constituído, para que se manifestem, no
prazo de 3 (três) dias, sobre os fatos e fundamentos jurídicos acima mencionados. Após, com ou sem manifestação, vista ao Ministério Público
Eleitoral. Por fim, retornem conclusos. Engenheiro Beltrão, 28 de novembro de 2018. SILVIO HIDEKI YAMAGUCHI – Juiz Eleitoral".
Engenheiro Beltrão, 12 de dezembro de 2018.
GIOVANI CASAGRANDE
Chefe de Cartório
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128ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

EDITAL
EDITAL Nº 62 /2018 – IMPUGNAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
(PRAZO: 03 DIAS)
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 foram apresentadas as contas finais da campanha eleitoral de 2018 dos partidos políticos
abaixo relacionados, para que qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado,
possam impugná-las 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
51-35.2018.6.16.0128
50-50.2018.6.16.0128

ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL
PR – Alto Piquiri
PSC – Alto Piquiri

DATA DA ENTREGA
29/11/2018
30/11/2018

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 11 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito (2018).
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

130ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

EDITAL
EDITAL N.º 44/2018
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
23.553/2017, 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
67-80.2018.6.16.0130

PARTIDO
Partido
da
República – PR

PRESIDENTE
Jacir Costa Vargas

TESOUREIRO
Rovani
Ferreira
Borges

MUNICÍPIO
Ampére

69-50.2018.6.16.0130

Movimento
Democrático
Brasileiro – MDB

Celso Saggiorato

Gaspar
Cigolini

Ampére

70-35.2018.6.16.0130

Partido
Democrático
Trabalhista – PDT

Hélio Manoel Alves

Irani Heiderich

Ampére

71-20.2018.6.16.0130

Partido
Trabalhista
Brasileiro - PTB
Democratas
–
DEM

Luiz Carlos Cardoso
de Siqueira

Bruno Angelo Fistarol

Ampére

Jose Portela da Luz

Tatiani Luquini

Ampére

Partido da Social
Democracia
Brasileira – PSDB
Partido
Social
Cristão – PSC

Disnei Luquini

Junior Bedin

Ampére

Leonel Martini

Ari Paulino Kruger

Ampére

72-05.2018.6.16.0130

74-72.2018.6.16.0130

75-57.2018.6.16.0130

Roque

ADVOGADO
Rafael Andretti
Mazzuco – OAB
68.571/PR
Ederson
Lanzarini Maran
–
OAB
25.311/PR
Juliana
Aparecida
Felippi Seben –
OAB 46.865/PR
Rafael Antonio
Seben – OAB
45.550/PR
Rafael Andretti
Mazzuco – OAB
68.571/PR
Rafael Andretti
Mazzuco – OAB
68.571/PR
Rafael Andretti
Mazzuco – OAB
68.571/PR
Juliana
Aparecida
Felippi Seben –
OAB 46.865/PR
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76-42.2018.6.16.0130

Partido
Popular
Socialista – PPS

Ildo Marchiori

Gilberto Luiz Orlando

Ampére

77-27.2018.6.16.0130

Partido
Social
Democrático
–
PSD
Patriota – PATRI

Leandro de Graauw

Rogen Massola Silva

Ampére

Antonio Deotti Neto

Auclesio
Bortolini

Ampére

Movimento
Democrático
Brasileiro - MDB
Partido
Popular
Socialista – PPS

Tania Lotici Rodoy

Hileno Palaro

Realeza

Lenoir Jorge Iop

Rudinei Cezar Dettoni

Realeza

94-63.2018.6.16.0130

Partido
da
República – PR

Vanderlei Bampi

Leandro rodrigo Cerini

Realeza

95-48.2018.6.16.0130

Partido
Republicano
Brasileiro – PRB
Partido Socialista
Brasileiro – PSB

Nelson Lemos

Adão de Matos

Realeza

Pedro Paim da Luz

Alsirez Cardoso
Oliveira

Partido da Social
Democracia
Brasileira - PSDB
Solidariedade

Milton Andreolli

Valdecir Luiz Belini

Realeza

Hilário Rodrigues da
Rosa

João
Carlos
Santos

Realeza

Partido
Trabalhista
Brasileiro – PTB
Partido Socialista
Brasileiro – PSB

Oneide
Miguel
Matciulevicz Junior

Kedi Abraão Ribeiro

Antonio
Silveira

Evandro de Campos

Progressistas
PP

Elias Dembogurski

78-12.2018.6.16.0130

81-64.2018.6.16.0130

92-93.2018.6.16.0130

97-18.2018.6.16.0130

101-55.2018.6.16.0130

103-25.2018.6.16.0130

88-56.2018.6.16.0130

89-41.2018.6.16.0130

91-11.2018.6.16.0130

98-03.2018.6.16.0130

86-86.2018.6.16.0130

99-85.2018.6.16.0130

100-70.2018.6.16.0130

–

José

da

Burille

de

dos

Vilmar Cazali Brufati

Denise
Baranovski

Antonio

Rafael Antonio
Seben – OAB
45.550/PR
Jader
de
Santana – OAB
88.959/PR
Rafael andretti
Mazzuco – OAB
68.571/PR
Rafael Andretti
Mazzuco – OAB
68.571/PR
Camilo De Toni
– OAB 7096/PR

Realeza

Santa
Izabel
Oeste
Santa
Izabel
Oeste
Santa
Izabel
Oeste
Santa
Izabel
Oeste
Realeza

Partido Verde –
PV

Fermino Baranovski

Partido Humanista
da Solidariedade
– PHS
Partido
Social
Cristão – PSC

Alvarinho Andrade

Sebastião da Silva

Evandro Delazzeri

Luiz
Brigantini

Eduardo

Realeza

Partido
Social
Democrático
–
PSD

Claudio Eduardo de
Oliveira

Daniela
Brigantini

Mazocco

Realeza

do

do

do

do

Natalicio Farias
–
OAB
47.355/PR
Luana Patricia
Rabelo Grando
–
OAB
73.704/PR
Natalicio Farias
–
OAB
47.355/PR
Alsirez Cardoso
de Oliveira –
OAB 54.185/PR
Leandro Gentil
Lemonie – OAB
61.101/PR
Bruno Henrique
da Rosa – OAB
69.006/PR
Antonio José da
Silveira – OAB
61.321/PR
Antonio José da
Silveira – OAB
61.321/PR
Evandro
Alif
Bolba Barbiero –
OAB 60.847
Evandro
Alif
Bolba Barbiero –
OAB 60.847/PR
Natalício Farias
–
OAB
47.355/PR
Luana Patrícia
Rabelo Grando
–
OAB
73.704/PR
Luana Patrícia
Rabelo Grando
–
OAB
73.704/PR

E, para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE/PR). Dado e
Passado neste Cartório da 130ª Zona Eleitoral de Realeza, Estado do Paraná, aos doze dias do mês de dezembro de 2018. Eu, __________
(Luciano Augusto da Silva), Analista Juidiciário da 130ª ZE/PR, o editei e subscrevi.
Luciano Augusto da Silva
Analista Judiciário da 130ª Zona Eleitoral
Subscrição autorizada pela Portaria n.º 02/2016

133ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral
Intimação
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Autos: 54-72.2018.6.16.0133
Assunto: Prestação de Contas Eleições 2018
Partido Político: PSC de Corumbataí do Sul
Advogado: Flávio Augusto de Andrade – OABPR 45723
Nos termos do art. 67, § 3º, da Resolução 23.553/TSE, emitido o Relatório Conclusivo, fica INTIMADO o Prestador de Contas a se manifestar
no prazo de 3 (três) dias, podendo juntar documentos.
Barbosa Ferraz, 12 de dezembro de 2018.
Sérgio Luiz Ferreira de Carvalho
Chefe de Cartório e.e.
Autorizado Portaria 12/2018 – 133ª ZE

Autos: 51-20.2018.6.16.0133
Assunto: Prestação de Contas Eleições 2018
Partido Político: MDB de Corumbataí do Sul
Advogado: Flávio Augusto de Andrade – OABPR 45723
Nos termos do art. 67, § 3º, da Resolução 23.553/TSE, emitido o Relatório Conclusivo, fica INTIMADO o Prestador de Contas a se manifestar
no prazo de 3 (três) dias, podendo juntar documentos.
Barbosa Ferraz, 12 de dezembro de 2018.
Sérgio Luiz Ferreira de Carvalho
Chefe de Cartório e.e.
Autorizado Portaria 12/2018 – 133ª ZE

Autos: 52-05.2018.6.16.0133
Assunto: Prestação de Contas Eleições 2018
Partido Político: PDT de Corumbataí do Sul
Advogado: Flávio Augusto de Andrade – OABPR 45723
Nos termos do art. 67, § 3º, da Resolução 23.553/TSE, emitido o Relatório Conclusivo, fica INTIMADO o Prestador de Contas a se manifestar
no prazo de 3 (três) dias, podendo juntar documentos.
Barbosa Ferraz, 12 de dezembro de 2018.
Sérgio Luiz Ferreira de Carvalho
Chefe de Cartório e.e.
Autorizado Portaria 12/2018 – 133ª ZE

Autos: 50-35.2018.6.16.0133
Assunto: Prestação de Contas Eleições 2018
Partido Político: PT de Barbosa Ferraz
Advogado: Guilherme do Lago Silva – OABPR 67697
Nos termos do art. 67, § 3º, da Resolução 23.553/TSE, emitido o Relatório Conclusivo, fica INTIMADO o Prestador de Contas a se manifestar
no prazo de 3 (três) dias, podendo juntar documentos.
Barbosa Ferraz, 12 de dezembro de 2018.
Sérgio Luiz Ferreira de Carvalho
Chefe de Cartório e.e.
Autorizado Portaria 12/2018 – 133ª ZE

Autos: 45-13.2018.6.16.0133
Assunto: Prestação de Contas Eleições 2018
Partido Político: PHS de Barbosa Ferraz
Advogado: Alfredo Leôncio Dias Neto – OABPR 6038
Nos termos do art. 67, § 3º, da Resolução 23.553/TSE, emitido o Relatório Conclusivo, fica INTIMADO o Prestador de Contas a se manifestar
no prazo de 3 (três) dias, podendo juntar documentos.
Barbosa Ferraz, 12 de dezembro de 2018.
Sérgio Luiz Ferreira de Carvalho
Chefe de Cartório e.e.
Autorizado Portaria 12/2018 – 133ª ZE

Autos: 48-65.2018.6.16.0133
Assunto: Prestação de Contas Eleições 2018
Partido Político: SD de Barbosa Ferraz
Advogado: Tarso Dolci – OABPR 49427
Nos termos do art. 67, § 3º, da Resolução 23.553/TSE, emitido o Relatório Conclusivo, fica INTIMADO o Prestador de Contas a se manifestar
no prazo de 3 (três) dias, podendo juntar documentos.
Barbosa Ferraz, 12 de dezembro de 2018.
Sérgio Luiz Ferreira de Carvalho
Chefe de Cartório e.e.
Autorizado Portaria 12/2018 – 133ª ZE
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Autos: 49-50.2018.6.16.0133
Assunto: Prestação de Contas Eleições 2018
Partido Político: MDB de Barbosa Ferraz
Advogado: Tarso Dolci – OABPR 49427
Nos termos do art. 67, § 3º, da Resolução 23.553/TSE, emitido o Relatório Conclusivo, fica INTIMADO o Prestador de Contas a se manifestar
no prazo de 3 (três) dias, podendo juntar documentos.
Barbosa Ferraz, 12 de dezembro de 2018.
Sérgio Luiz Ferreira de Carvalho
Chefe de Cartório e.e.
Autorizado Portaria 12/2018 – 133ª ZE

Autos: 43-43.2018.6.16.0133
Assunto: Prestação de Contas Eleições 2018
Partido Político: PSC de Barbosa Ferraz
Advogado: Adriano de Narde – OABPR 49284
Nos termos do art. 67, § 3º, da Resolução 23.553/TSE, emitido o Relatório Conclusivo, fica INTIMADO o Prestador de Contas a se manifestar
no prazo de 3 (três) dias, podendo juntar documentos.
Barbosa Ferraz, 12 de dezembro de 2018.
Sérgio Luiz Ferreira de Carvalho
Chefe de Cartório e.e.
Autorizado Portaria 12/2018 – 133ª ZE

Autos: 42-58.2018.6.16.0133
Assunto: Prestação de Contas Eleições 2018
Partido Político: PODE de Barbosa Ferraz
Advogado: Adriano de Narde – OABPR 49284
Nos termos do art. 67, § 3º, da Resolução 23.553/TSE, emitido o Relatório Conclusivo, fica INTIMADO o Prestador de Contas a se manifestar
no prazo de 3 (três) dias, podendo juntar documentos.
Barbosa Ferraz, 12 de dezembro de 2018.
Sérgio Luiz Ferreira de Carvalho
Chefe de Cartório e.e.
Autorizado Portaria 12/2018 – 133ª ZE

Autos: 44-28.2018.6.16.0133
Assunto: Prestação de Contas Eleições 2018
Partido Político: PR de Barbosa Ferraz
Advogado: Welington Brasil Félix – OABPR 35962
Nos termos do art. 67, § 3º, da Resolução 23.553/TSE, emitido o Relatório Conclusivo, fica INTIMADO o Prestador de Contas a se manifestar
no prazo de 3 (três) dias, podendo juntar documentos.
Barbosa Ferraz, 12 de dezembro de 2018.
Sérgio Luiz Ferreira de Carvalho
Chefe de Cartório e.e.
Autorizado Portaria 12/2018 – 133ª ZE

Autos: 59-94.2018.6.16.0133
Assunto: Prestação de Contas Eleições 2018
Partido Político: PMN de Barbosa Ferraz
Advogado: Eduardo do Lago Silva – OABPR 55834
Nos termos do art. 67, § 3º, da Resolução 23.553/TSE, emitido o Relatório Conclusivo, fica INTIMADO o Prestador de Contas a se manifestar
no prazo de 3 (três) dias, podendo juntar documentos.
Barbosa Ferraz, 12 de dezembro de 2018.
Sérgio Luiz Ferreira de Carvalho
Chefe de Cartório e.e.
Autorizado Portaria 12/2018 – 133ª ZE
Autos: 39-06.2018.6.16.0133
Assunto: Prestação de Contas Eleições 2018
Partido Político: PP de Barbosa Ferraz
Advogado: Eduardo do Lago Silva – OABPR 55834
Nos termos do art. 67, § 3º, da Resolução 23.553/TSE, emitido o Relatório Conclusivo, fica INTIMADO o Prestador de Contas a se manifestar
no prazo de 3 (três) dias, podendo juntar documentos.
Barbosa Ferraz, 12 de dezembro de 2018.
Sérgio Luiz Ferreira de Carvalho
Chefe de Cartório e.e.
Autorizado Portaria 12/2018 – 133ª ZE
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143ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

EDITAL
EDITAL N.º 079/2018
RELAÇÃO DOS ORGÃOS PARTIDÁRIOS QUE APRESENTARAM PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 2018
PRAZO: 03 (TRÊS) DIAS
POR ORDEM DA DOUTORA FILOMAR HELENA PEROSA CAREZIA MMA. JUIZA ELEITORAL DESIGNADA DA 143ª ZONA
ELEITORAL DE CASCAVEL, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI E CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 59 DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553/2017
FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que os órgãos partidários abaixo relacionados
apresentaram perante este Juízo Eleitoral PRESTAÇÃO DE CONTAS referentes às Eleições de 2018. Assim, conforme previsto no artigo 59
da Resolução TSE n.º 23.553/2017 faculta-se a qualquer partido político, candidato ou coligação, ao Ministério Público, bem como a qualquer
outro interessado apresentar impugnação à prestação de contas que deverá ser apresentada em petição fundamentada dirigida ao juiz
eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, no prazo de 03 (três) dias, contados da publicação do presente edital.
Município: Santa Tereza do Oeste – PR
101-16.2018.6.16.0143

PSD
–
PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO

102-98.2018.6.16.0143

SD - SOLIDARIEDADE

103-83.2018.6.16.0143

PT – PARTIDO
TRABALHADOES

104-68.2018.6.16.0143

PP
–
PARTIDO
PROGRESISTA

DOS

PRESIDENTE:
TESOUREIRO:
PRESIDENTE:
TESOUREIRO:
PRESIDENTE:
TESOUREIRO:
PRESIDENTE:
TESOUREIRO:

MARIA CELOI RANGHETTI
IVANIR PAULY
JORGE LUIZ MATO
ELIS REGINA CAMARGO
ARAÍDES DUARTE DA LUZ
VALDEMAR DOLA
MARCOS AURELIO ALVES
DHONY FERNANDO RUBIO RIGOLIN

E para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Cascavel, Estado do Paraná, em 12 de dezembro de 2018. Eu, Maria Irene Güntzel, Chefe de
Cartório em exercício, digitei e subscrevi.

157ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Autos n.º 32-39.2018.6.16.0157
Prestação de Contas
Partido: Partido da República
Presidente: José Roque Neto
Tesoureiro: Diego Pereira de Souza
Município: Londrina/PR
Advogado(a): Antonio Luis Pereira de Pinho, OAB/PR nº 86538
Por determinação do Juiz Eleitoral Dr. Luiz Eduardo Asperti Nardi, fica o(a) advogado(a) do(a) órgão partidário e dos responsáveis
INTIMADO(A) acerca do relatório preliminar abaixo:
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
Após o exame preliminar da prestação de contas, foram identificadas as ocorrências abaixo relacionadas, sobre as quais solicita-se
manifestação do prestador de contas, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do § 1º, art. 72, da Resolução TSE nº 23.553/2017:
1.

CNPJ DO ÓRGÃO PARTIDÁRIO

Conforme consulta ao sistema SPCE, o CNPJ nº 15.773.942/0001-80, pertencente ao órgão municipal, encontra-se atualmente com a situação
cadastral inapta perante a Receita Federal do Brasil.

Londrina, 07 de dezembro de 2018.
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RONALDO TSUJI ISHIKI - Chefe de Cartório

Autos n.º 33-24.2018.6.16.0157
Prestação de Contas
Partido: Partido Solidariedade
Presidente: Valdir de Souza
Tesoureiro: Antonio Rocha Miranda
Município: Londrina/PR
Advogado(a): Valdir de Souza, OAB/PR nº 75658
Por determinação do Juiz Eleitoral Dr. Luiz Eduardo Asperti Nardi, fica o(a) advogado(a) do(a) órgão partidário e dos responsáveis
INTIMADO(A) acerca do relatório preliminar abaixo:
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
Após o exame preliminar da prestação de contas, foram identificadas as ocorrências abaixo relacionadas, sobre as quais solicita-se
manifestação do prestador de contas, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do § 1º, art. 72, da Resolução TSE nº 23.553/2017:
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

Prestação de contas entregue em 21/11/2018, 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):
- Extratos das contas bancárias específicas da campanha, referentes a todo o período eleitoral (agosto a outubro/2018), sendo requisito
obrigatório a abertura das mesmas, a ser cumprido independentemente da ocorrência de movimentação de recursos financeiros, como
estabelece o Art. 10, §1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Caso não tenham sido abertas as contas em apreço, esclarecer acerca da eventual existência da conta de caráter permanente "Doações para
Campanha", em nome do órgão municipal, prevista no Art. 6º, II, da Resolução TSE nº 23.464/2015, aberta antes do período eleitoral, bem
como comprovar se tal conta destina-se à movimentação dos recursos elencados no Art. 5º, IV, da referida resolução.

2.

CONTRATAÇÕES DE CONTADOR E ADVOGADO

As contratações de contador e de advogado que prestem serviços às campanhas eleitorais constituem gastos eleitorais que devem ser
declarados de acordo com os valores efetivamente pagos (Art. 37, §2º, Resolução TSE nº 23.553/2017).

3.

CNPJ DO ÓRGÃO PARTIDÁRIO

Conforme consulta ao sistema SPCE, o CNPJ nº 20.528.827/0001-80, pertencente ao órgão municipal, encontra-se atualmente com a situação
cadastral inapta perante a Receita Federal do Brasil.

Londrina, 12 de dezembro de 2018.
RONALDO TSUJI ISHIKI - Chefe de Cartório

Autos n.º 38-46.2018.6.16.0157
Prestação de Contas
Partido: Partido Progressista
Presidente: Bruno Cesar do Prado Campos de Carvalho
Tesoureiro: Matheus Henrique Thum
Município: Londrina/PR
Advogado(a): Carlos Eduardo Vaz, OAB/PR nº 58943
Por determinação do Juiz Eleitoral Dr. Luiz Eduardo Asperti Nardi, fica o(a) advogado(a) do(a) órgão partidário e dos responsáveis
INTIMADO(A) acerca do relatório preliminar abaixo:
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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RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
Após o exame preliminar da prestação de contas, foram identificadas as ocorrências abaixo relacionadas, sobre as quais solicita-se
manifestação do prestador de contas, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do § 1º, art. 72, da Resolução TSE nº 23.553/2017:
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).
Foram detectadas doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época,
frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e fiscalização, contrariando o que dispõe o art. 50, §
6º, da Resolução TSE nº 23.553/2017:
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
DATA
DOADOR
RECIBO ELEITORAL²
VALOR (R$)
30/08/2018
DIEGO PEREIRA DE SOUZA
P11000476678PR000001A
365,00

%¹
51,9
8

¹ Representatividade da doação
² Obrigatório na hipótese de doações estimáveis em dinheiro ou recebidas pela internet (à exceção do financiamento coletivo).

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):
- Extratos das contas bancárias abertas especificamente para a campanha, referentes a todo o período eleitoral.
Consoante a nota explicativa de fls. 18, alega o órgão partidário que não houve nenhum tipo de repasse ou arrecadação de recursos, a não ser
estimado, e, em razão disso, não foi efetivada a abertura de contas bancárias para o pleito de 2018.
Entretanto, como estabelece o Art. 10, §1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, a abertura de conta específica é requisito obrigatório, a ser
cumprido independentemente da ocorrência de movimentação de recursos financeiros. A única exceção legal à norma citada aplica-se
somente aos órgãos partidários que já possuam aberta antes do período eleitoral a conta de caráter permanente "Doações para Campanha",
prevista no Art. 6º, II, da Resolução TSE nº 23.464/2015, o que pode ser esclarecido pelo prestador de contas acerca da eventual existência de
uma conta dessa natureza em nome do órgão municipal, bem como comprovado se a mesma destina-se à movimentação dos recursos
elencados no Art. 5º, IV, da referida resolução.
Por último, após diligências efetuadas nas prestações de contas de exercícios anteriores, verifica-se que a conta nº 0873/003/00003603-1,
cujos extratos foram juntados em fls. 19/21, é utilizada para a movimentação unicamente de recursos recebidos do Fundo Partidário, e não
para o recebimento de doações de campanha eleitoral.

2.

RECIBOS ELEITORAIS

De acordo com as informações registradas no sistema SPCA, os recibos utilizados pela agremiação municipal não foram emitidos pelo referido
sistema, contrariando o Art. 9º, §3º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.

3.

CNPJ DO ÓRGÃO PARTIDÁRIO

Conforme consulta ao sistema SPCE, o CNPJ nº 03.894.206/0001-09, pertencente ao órgão municipal, encontra-se atualmente com a situação
cadastral inapta perante a Receita Federal do Brasil.
Londrina, 12 de dezembro de 2018.
RONALDO TSUJI ISHIKI - Chefe de Cartório

176ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral
RELAÇÃO 024/2018
Autos de Prestação de Contas nº 12-88.2018.6.16.0176
Partido Político: Partido Socal Cristão – PSC – Diretório Municipal
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ADVOGADOS: Eduardo Oliveira de Souza Barbosa (OAB/PR 48.709); Luiz Fabrício Betin Carneiro (OAB/PR 42.621); Fernando Bueno de
Castro (OAB/PR 42.637); Alessandra Muggiati Manfredini Silva (OAB/PR 85.534)
EXAME PRELIMINAR
Submete-se à apreciação superior o parecer dos exames efetuados sobre prestação de contas do Órgão Partidário acima nominado,
abrangendo a movimentação financeira do exercício de 2017, de acordo com as normas estabelecidas pela Lei 9096, de 19 de setembro de
1995, pela Resolução TSE n. 23546/2017 e pela Resolução TSE nº 23464/2015. O partido deve apresentar os seguintes documentos:
- Escriturização contábil digital que compreende a versão digital dos livros diário e razão;
- Livro diário, encadernado, registrado e autenticado (Art.. 26, I e §§3º e 4º)
- Livro Razão (Art. 26, II).
Curitiba, 12 de novembro de 2018
João Marcelo Seegmueller Urban
Analista de Contas.
Autos de Representação nº 1-59.2018.6.16.0176
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: Antonio Sergio de Moura
ADVOGADO: Carlos Eduardo Staszak (OAB/PR 59.130)
SENTENÇA
Cuida-se de representação eleitoral promovida pelo Ministério Público Eleitoral em face de ANTONIO SÉRGIO DE MOURA, por suposta
doação a campanha eleitoral de candidato, realizada acima do limite legal permitido.
A representação teve por base procedimento instaurado no âmbito do Ministério Público Federal com o cruzamento entre os dados fornecidos
pela Secretaria da Receita Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, conforme dispõe o artigo 24-C da Lei 9504/97.
Em defesa, foi alegada inépcia da inicial, ilicitude da prova e improcedência por licitude da doação.
Em seguida o Ministério Público rebateu as preliminares argüidas, manifestando pelo prosseguimento do feito.
No tocante a inicial apresentada pelo parquet, observou-se clareza sucinta e suficiente na descrição do fato.
Foi determinada a juntada, de ofício, da declaração do imposto de renda do representado, relativo ao ano-calendário de 2015, obtido por meio
do sistema INFOJUD. Foi requerido junta a Secretaria da Receita Federal os valores recebidos pelo representado do município de Rio Branco
do Sul.
Diante das novas informações obtidas o Ministério Público Eleitoral constatou que a doação, de R$ 3.000,00, realizada pelo representado
enquadrava-se dentro do limite legal permitido.
Assim, diante da análise dos elementos constantes nos autos, do reconhecimento da legalidade da doação por parte do Ministério Público
eleitoral, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgo improcedente a presente representação rejeitando os pedidos
formulados na inicial.
Publique-se.
Intimem-se.
Arquive-se.
Curitiba, 27 de novembro de 2018.
DOUGLAS MARCEL PERES
JUIZ ELEITORAL
Autos de Prestação de Contas nº 22-69.2017.6.16.0176
Partido Político: Partido Socal Cristão – PSC – Diretório Municipal
ADVOGADOS: Lineu Edison Tomass(OAB/PR 15828)
SENTENÇA
Trata-se de Procedimento de Prestação de Contas do Partido Social Cristão (PSC), relativo ao exercício financeiro de 2016.
Em atendimento à Resolução 23464/2015 foi publicado edital (fls. 70-73).
Em parecer preliminar, foi solicitado livro diário, livro razão e controle de despesas com pessoal, conforme determina a Resolução 23464/2015.
Após ser devidamente intimado o partido apresentou os documentos solicitados.
Nova solicitação sobre o fundo de caixa foi realizado pela equipe técnica, com apresentação de novos documentos.
Em parecer técnico conclusivo (fls. 115/116), foi demonstrado o cumprimento das exigências estipuladas na resolução 23464/2015, restando
obscuro, apenas no tocante as despesas para promoção e participação política das mulheres.
Após ser requerida pelo parquet nova manifestação partidária, o PSC alegou ter cumprido o mínimo exigido para promoção e difusão da
participação política das mulheres.
Seguindo o parecer técnico conclusivo, o Ministério Público Eleitoral, manifestou-se pela aprovação com ressalvas da presente prestação de
contas.
É O BREVE RELATÓRIO.
PASSO A DECIDIR.
Dispõe o art. 44 inciso V, da Lei 9.096/95:
“Art. 44. Os recursos do fundo partidário serão aplicados:
...
V- na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, criados e mantidos pela secretaria da
mulher do respectivo partido político ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política
de que trata o inciso IV, conforme percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 5% (cinco por
cento) do total;”
O espírito da norma elencada acima visa, pelo menos, minimizar a sub-representação feminina na política brasileira. Visando atender o
mandamento constitucional de que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, a Justiça Eleitoral tem o dever de promover e
fiscalizar o cumprimento do mínino exigido para a manutenção de programas e difusão da participação feminina na política.
A alegação do Partido de que foram disponibilizados serviços profissionais de contabilidade para as candidatas do referido Partido, de forma
genérica, se afasta por longe do buscado pelo legislador ordinário, no intuito do atender o mandamento constitucional.
Não restou comprovado na prestação de contas, em momento algum que foi destinado o mínimo legal exigido para a promoção da participação
feminina no âmbito 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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Mesmo estando regular a prestação de contas em todos os demais quesitos, não se pode deixar de salientar a irregularidade apontada, não
por estar relacionada a alguma ilicitude no tocante a probidade, mas sim pelo fato da necessidade de buscar amenizar os problemas advindos
da descriminação que sofrem as mulheres em nossa sociedade.
Desta forma, aprovo com RESSALVAS a presente prestação de contas e ainda, determino que o partido transfira o saldo que deveria ser
atendido com o mandamento do inciso V do artigo 44 da lei 9096/95, para uma conta específica, sendo vedada sua aplicação para finalidade
diversa, de modo que este saldo seja aplicado dentro do exercício financeiro subseqüente, sob pena de acréscimo de 12,5% (doze inteiros e
cinco décimos por cento), tudo em conformidade com a Lei 9504/97 e, em especial, com a Lei 9096/95, artigo 44, inciso V e seu parágrafo 5º.
Publique-se.
Intimem-se.
Curitiba, 27 de novembro de 2018.
DOUGLAS MARCEL PERES
JUIZ ELEITORAL
Autos de Prestação de Contas nº 132-05.2016.6.16.0176
Candidato: Sheila Rosana Santos
ADVOGADOS: Lis Patris Faria França(OAB/PR 64.882)
SENTENÇA
Tratam os presentes autos da prestação de contas de campanha eleitoral, apresentada pela candidata a vereadora SHEILA ROSANA
SANTOS, nas Eleições Municipais 2016 do Município de Curitiba/Pr.
A presente prestação de contas foi apresentada de forma tempestiva, nos termos do artigo 57, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
O candidato utilizou-se do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE) disponibilizado pelo Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, nos
termos do artigo 49, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Publicado edital, em atendimento ao artigo 51 da Resolução 23463/2015, não foram apresentadas impugnações por candidatos ou partidos
políticos.
No parecer técnico preliminar foi constatada omissão de despesa realizada e omissão de gastos com contador e advogado.
Após intimação, a advogada constituída nos autos informou nos autos que não conseguiu contato com a candidata, ficando impossibilitada de
esclarecer a omissão e requereu a intimação pessoal da candidata.
Após ser pessoalmente intimada a candidata alegou desconhecer a irregularidade, pois havia apresentado todos os documentos ao partido e a
contadora responsável (fls. 36).
Em ato contínuo, após requisição do Ministério Público Eleitoral, a empresa NEWSPAPER FOTOLITOS LTDA, informou ter prestado o serviço
retratado na nota fiscal emitida, porém não recebeu o respectivo pagamento.
Parecer técnico conclusivo foi no sentido de desaprovação das contas apresentadas, diante da omissão da despesa realizada com a empresa
NEWSPAPER e, também, pela ausência de especificação de despesas com advogado e contador (fls. 150).
É o breve relatório.
Fundamento e decido.
Foi atribuído à Justiça Eleitoral o dever de fiscalizar a escrituração contábil e a prestação de contas de candidatos e partidos, cabendo ao Juiz
Eleitoral a verificação da regularidade das despesas de campanha eleitoral realizada pelos candidatos e partidos nas Eleições, que devem
refletir a real movimentação financeira, contábil e patrimonial da campanha.
Dessa forma, com fulcro na Lei nº 9.504/97, c/c a Resolução TSE nº 23.463/2015, foi instaurado o presente procedimento.
Inicialmente, verifico nos autos que as contas foram tempestivamente apresentadas, nos moldes do § 2º do artigo 45 da Resolução TSE nº
23.463/2015, bem como foram apresentadas todas as peças exigidas pelo artigo 59, Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), em
obediência ao artigo 49, da citada Resolução.
Compulsando os autos, verifico que a candidata omitiu despesas, conforme consta no parecer preliminar de folhas 23, em relação a nota fiscal
fornecida pela Newlaser Fotolitos Eirelli-ME.
Verificou-se, também, ausência na especificação de despesas ou doações estimáveis em dinheiro relativos aos serviços de contador e
advogado.
O que se espera daquele que almeja ocupar um cargo político, representando a sociedade, é zelo e cuidado com a coisa pública, controle e
saber controlar e fiscalizar o dinheiro oriundo dos contribuintes e destinados à finalidade pública. Candidato(a) que não consegue dar
transparência a suas despesas de campanha, seja por culpa ou por dolo, não atende o espírito buscado pelo legislador quando do
estabelecimento das regras de prestação de contas eleitorais.
O artigo 20 da Lei 9504/97 dispõe que o candidato a cargo eletivo fará, diretamente ou por intermédio de pessoa por ele designada, a
administração financeira de sua campanha, ainda, o artigo 21 do mesmo diploma legal, atribui a responsabilidade solidária ao candidato,
juntamente com a pessoa indicada no artigo 20.
Ademais, o artigo 30 da Lei 9504/97, em seu inciso III, determina que a Justiça Eleitoral desaprove as contas quando verificar falhas que
comprometam a regularidade.
Posto isso, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral, e DESAPROVO AS CONTAS DA CANDIDATA SHEILA ROSANA SANTOS, nos
termos do artigo 30, inciso III, da Lei 9504/97.
Proceda-se as devidas anotações no cadastro eleitoral.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Transitado em julgado, sem interposição de recurso, arquivem-se os presentes autos de acordo com as normas estabelecidas.
Curitiba, 27 de novembro de 2018.
DOUGLAS MARCEL PERES
JUIZ ELEITORAL
Ação Penal nº 10-89.2018.6.16.0176
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu: André Luiz Vargas Ilário.
ADVOGADOS: Alexandre Augusto Loper (OAB/PR 27.159);
I - Considerando que o réu ANDRÉ VARGAS encontra-se preso no Complexo Médico Penal de Piraquara, depreque-se seu interrogatório.
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II - Anotações necessárias
III - Intimem-se e Publique-se.
Curitiba, 28 de novembro de 2018
DOUGLAS MARCEL PERES
Juiz da 176ª Zona Eleitoral

183ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Intimação
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 59-41.2018.6.16.0183
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDO POLITICO – ELEIÇÕES 2018 - LUIZIANA
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
INTERESSADO(S): JOAQUIM PEPINELI DE ARAUJO, PRESIDENTE; APARECIDA PEREIRA, TESOUREIRA
ADVOGADO: THIAGO SLONGO – OAB/PR 58761
Intimação na forma de lei, das partes, na pessoa do seu advogado, do inteiro teor do r. despacho de fls. 21, exarado pelo MM. Juiz Eleitoral Dr.
Edson Jacobucci Rueda Junior nos autos supra:
"I – Intime-se as partes para manifestação das irregularidades apontadas no relatório preliminar de diligências, no prazo de 03 (três) dias, nos
termos do art. 72, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
II- Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, emita o parecer técnico conclusivo.
III– Após, voltem conclusos."
Campo Mourão, 10 de dezembro de 2018.
EDSON JACOBUCCI RUEDA JUNIOR
JUIZ ELEITORAL
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
1.
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
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):
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
10.
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
10.4.
Não abertura de conta bancária específica para recebimento de "Doações para Campanha" em desatendimento ao disposto no art.
10, §§ 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
10.6.
Os extratos impressos devem ser apresentados em sua forma definitiva e não podem conter a expressão "sem validade legal" ou
"sujeito a alteração", conforme disposto no art. 56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
10.8.
Os extratos bancários apresentados devem abranger todo o período da campanha eleitoral, contrariando o disposto no art. 56, II,
alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
13.
APROFUNDAMENTO DO EXAME DE RECEITAS ARRECADADAS
13.10. Confronto com a prestação de contas parcial
Foram detectadas divergências entre as informações relativas às doações constantes da prestação de contas final e aquelas constantes da
prestação de contas parcial, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e fiscalização,
contrariando o que dispõe o art. 50, § 6º, da Resolução TSE nº 23.553/2017:
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
CONTA
PARCIAL (R$)
FINAL (R$)
Recursos de pessoas físicas
240,00
0,00

%¹
100,0
0

¹ Representatividade da variação encontrada
Ao final, considerando o resultado da Análise Técnica empreendida, manifesta-se este chefe de cartório, pela intimação do prestador de contas
para a manifestação no prazo de 03 (três) dias, conforme art. 72, da Resolução TSE nº 23.553/2017, acerca das inconsistências verificadas
nos itens acima.
Campo Mourão, 05 de dezembro de 2018.
Marcelo Akira Komatsu
Chefe de Cartório

Intimação
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 60-26.2018.6.16.0183
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDO POLITICO – ELEIÇÕES 2018 - LUIZIANA
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
INTERESSADO(S): SANTO MONEGAT, PRESIDENTE; CARLOS CESAR BRATH, TESOUREIRO
ADVOGADO: THIAGO SLONGO – OAB/PR 58761
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Intimação na forma de lei, das partes, na pessoa do seu advogado, do inteiro teor do r. despacho de fls. 31, exarado pelo MM. Juiz Eleitoral Dr.
Edson Jacobucci Rueda Junior nos autos supra:
"I – Intime-se as partes para manifestação das irregularidades apontadas no relatório preliminar de diligências, no prazo de 03 (três) dias, nos
termos do art. 72, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
II- Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, emita o parecer técnico conclusivo.
III– Após, voltem conclusos."
Campo Mourão, 10 de dezembro de 2018.
EDSON JACOBUCCI RUEDA JUNIOR
JUIZ ELEITORAL
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
10.
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
10.3.
Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame, caracterizando
omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o
art. 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017:
CNPJ
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
09.648.897/0001-39
104
0386
003000036484
10.4.
Não abertura de conta bancária específica para recebimento de "Doações para Campanha" em desatendimento ao disposto no art.
10, §§ 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
13.
APROFUNDAMENTO DO EXAME DE RECEITAS ARRECADADAS
13.10.
Confronto com a prestação de contas parcial
Foram detectadas divergências entre as informações relativas às doações constantes da prestação de contas final e aquelas constantes da
prestação de contas parcial, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e fiscalização,
contrariando o que dispõe o art. 50, § 6º, da Resolução TSE nº 23.553/2017:
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
CONTA
PARCIAL (R$)
FINAL (R$)
Recursos de pessoas físicas
480,00
0,00

%¹
100,0
0

¹ Representatividade da variação encontrada
Ao final, considerando o resultado da Análise Técnica empreendida, manifesta-se este chefe de cartório, pela intimação do prestador de contas
para a manifestação no prazo de 03 (três) dias, conforme art. 72, da Resolução TSE nº 23.553/2017, acerca das inconsistências verificadas
nos itens acima.
Campo Mourão, 05 de dezembro de 2018.
Marcelo Akira Komatsu
Chefe de Cartório

Intimação
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 56-86.2018.6.16.0183
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDO POLITICO – ELEIÇÕES 2018 - FAROL
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
INTERESSADO(S): ANGELA MARIA MOREIRA KRAUS, PRESIDENTE; IRINEU GARCIA SILVEIRA, TESOUREIRO
ADVOGADO: SILVIO ROBERTO ZAMORA – OAB/PR 74112
Intimação na forma de lei, das partes, na pessoa do seu advogado, do inteiro teor do r. despacho de fls. 22, exarado pelo MM. Juiz Eleitoral Dr.
Edson Jacobucci Rueda Junior nos autos supra:
"I – Intime-se as partes para manifestação das irregularidades apontadas no relatório preliminar de diligências, no prazo de 03 (três) dias, nos
termos do art. 72, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
II- Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, emita o parecer técnico conclusivo.
III– Após, voltem conclusos."
Campo Mourão, 10 de dezembro de 2018.
EDSON JACOBUCCI RUEDA JUNIOR
JUIZ ELEITORAL
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
1.
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
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):
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
10.
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
10.3.
Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame, caracterizando
omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o
art. 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017:
CNPJ
15.789.628/0001-95

BANCO
001

AGÊNCIA
0406

CONTA
00000000645249
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10.4.
Não abertura de conta bancária específica para recebimento de "Doações para Campanha" em desatendimento ao disposto no art.
10, §§ 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
10.6.
Os extratos impressos devem ser apresentados em sua forma definitiva e não podem conter a expressão "sem validade legal" ou
"sujeito a alteração", contrariando o disposto no art. 56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
10.8.
Os extratos bancários apresentados devem abranger todo o período da campanha eleitoral, contrariando o disposto no art. 56, II,
alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
13.
APROFUNDAMENTO DO EXAME DE RECEITAS ARRECADADAS
13.10.
Confronto com a prestação de contas parcial
Foram detectadas divergências entre as informações relativas às doações constantes da prestação de contas final e aquelas constantes da
prestação de contas parcial, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e fiscalização,
contrariando o que dispõe o art. 50, § 6º, da Resolução TSE nº 23.553/2017:
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
CONTA
PARCIAL (R$)
FINAL (R$)
Recursos de pessoas físicas
480,00
0,00

%¹
100,0
0

¹ Representatividade da variação encontrada
Ao final, considerando o resultado da Análise Técnica empreendida, manifesta-se este chefe de cartório, pela intimação do prestador de contas
para a manifestação no prazo de 03 (três) dias, conforme art. 72, da Resolução TSE nº 23.553/2017, acerca das inconsistências verificadas
nos itens acima.
Campo Mourão, 05 de dezembro de 2018.
Marcelo Akira Komatsu
Chefe de Cartório

Intimação
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 50-79.2018.6.16.0183
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDO POLITICO – ELEIÇÕES 2018 - JANIÓPOLIS
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
INTERESSADO(S): MOACIR PEREIRA DOS REIS, PRESIDENTE; NELSON VITALINO DOS SANTOS, TESOUREIRO
ADVOGADO: JONAS RODRIGUES – OAB/PR 46245
Intimação na forma de lei, das partes, na pessoa do seu advogado, do inteiro teor do r. despacho de fls. 21, exarado pelo MM. Juiz Eleitoral Dr.
Edson Jacobucci Rueda Junior nos autos supra:
"I – Intime-se as partes para manifestação das irregularidades apontadas no relatório preliminar de diligências, no prazo de 03 (três) dias, nos
termos do art. 72, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
II- Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, emita o parecer técnico conclusivo.
III– Após, voltem conclusos."
Campo Mourão, 10 de dezembro de 2018.
EDSON JACOBUCCI RUEDA JUNIOR
JUIZ ELEITORAL
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
1.
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
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):
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
10.
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
10.1.
Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na prestação de contas e na base de
dados do extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017, o que impossibilita a
análise da movimentação financeira da campanha eleitoral.
10.3.
Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame, caracterizando
omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o
art. 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017:
CNPJ
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
15.754.580/0001-80
001
2205
00000000120529
15.754.580/0001-80
001
2205
00000000120537
10.6.
Os extratos impressos devem ser apresentados em sua forma definitiva/ou contêm a expressão "sem validade legal" ou "sujeito a
alteração", de acordo com o disposto no art. 56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
10.8.
Os extratos bancários apresentados devem abrangem todo o período da campanha eleitoral, contrariando o disposto no art. 56, II,
alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
13.
APROFUNDAMENTO DO EXAME DE RECEITAS ARRECADADAS
13.10.
Confronto com a prestação de contas parcial
Foram detectadas divergências entre as informações relativas às doações constantes da prestação de contas final e aquelas constantes da
prestação de contas parcial, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e fiscalização,
contrariando o que dispõe o art. 50, § 6º, da Resolução TSE nº 23.553/2017:
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
CONTA
PARCIAL (R$)
FINAL (R$)

%¹
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0,00

100,0
0

¹ Representatividade da variação encontrada
Ao final, considerando o resultado da Análise Técnica empreendida, manifesta-se este chefe de cartório, pela intimação do prestador de contas
para a manifestação no prazo de 03 (três) dias, conforme art. 72, da Resolução TSE nº 23.553/2017, acerca das inconsistências verificadas
nos itens acima.
Campo Mourão, 05 de dezembro de 2018.
Marcelo Akira Komatsu
Chefe de Cartório

Intimação
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 58-56.2018.6.16.0183
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDO POLITICO – ELEIÇÕES 2018 - FAROL
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
INTERESSADO(S): DOUGLAS JOSE LAQUIAS, PRESIDENTE; HEITOR ROBERTO HOMIAK, TESOUREIRO
ADVOGADO: SILVIO ROBERTO ZAMORA – OAB/PR 74112
Intimação na forma de lei, das partes, na pessoa do seu advogado, do inteiro teor do r. despacho de fls. 22, exarado pelo MM. Juiz Eleitoral Dr.
Edson Jacobucci Rueda Junior nos autos supra:
"I – Intime-se as partes para manifestação das irregularidades apontadas no relatório preliminar de diligências, no prazo de 03 (três) dias, nos
termos do art. 72, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
II- Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, emita o parecer técnico conclusivo.
III– Após, voltem conclusos."
Campo Mourão, 10 de dezembro de 2018.
EDSON JACOBUCCI RUEDA JUNIOR
JUIZ ELEITORAL
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
10.
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
10.4.
Não abertura de conta bancária específica para recebimento de "Doações para Campanha" em desatendimento ao disposto no art.
10, §§ 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
10.6.
Os extratos impressos devem ser apresentados em sua forma definitiva e não podem conter a expressão "sem validade legal" ou
"sujeito a alteração", contrariando o disposto no art. 56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
10.8.
Os extratos bancários apresentados devem abranger todo o período da campanha eleitoral, conforme disposto no art. 56, II, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
13.
APROFUNDAMENTO DO EXAME DE RECEITAS ARRECADADAS
13.10.
Confronto com a prestação de contas parcial
Foram detectadas divergências entre as informações relativas às doações constantes da prestação de contas final e aquelas constantes da
prestação de contas parcial, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e fiscalização,
contrariando o que dispõe o art. 50, § 6º, da Resolução TSE nº 23.553/2017:
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
CONTA
PARCIAL (R$)
FINAL (R$)
%¹
Recursos de pessoas físicas
480,00
0,00
100,0
0
¹ Representatividade da variação encontrada
Ao final, considerando o resultado da Análise Técnica empreendida, manifesta-se este chefe de cartório, pela intimação do prestador de contas
para a manifestação no prazo de 03 (três) dias, conforme art. 72, da Resolução TSE nº 23.553/2017, acerca das inconsistências verificadas
nos itens acima.
Campo Mourão, 05 de dezembro de 2018.
Marcelo Akira Komatsu
Chefe de Cartório

Intimação
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 51-64.2018.6.16.0183
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDO POLITICO – ELEIÇÕES 2018 - FAROL
PARTIDO POLÍTICO: PATRIOTA - PATRI
INTERESSADO(S): MERCEDES MOREIRA GUIRRO, PRESIDENTE; LUCILIA APARECIDA CAMPOS BARBOSA, TESOUREIRA
ADVOGADO: SILVIO ROBERTO ZAMORA – OAB/PR 74112
Intimação na forma de lei, das partes, na pessoa do seu advogado, do inteiro teor do r. despacho de fls. 20, exarado pelo MM. Juiz Eleitoral Dr.
Edson Jacobucci Rueda Junior nos autos supra:
"I – Intime-se as partes para manifestação das irregularidades apontadas no relatório preliminar de diligências, no prazo de 03 (três) dias, nos
termos do art. 72, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
II- Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, emita o parecer técnico conclusivo.
III– Após, voltem conclusos."
Campo Mourão, 10 de dezembro de 2018.
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EDSON JACOBUCCI RUEDA JUNIOR
JUIZ ELEITORAL
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
1.
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
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):
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
10.
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
10.3.
Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame, caracterizando
omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o
art. 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017:
CNPJ
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
23.786.481/0001-08
001
0406
00000000645036
10.4.
Não abertura de conta bancária específica para recebimento de "Doações para Campanha" em desatendimento ao disposto no art.
10, §§ 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
10.5.
As informações dos extratos/impressos divergem dos dados informados na qualificação do prestador de constar (art. 56, I, alínea "a",
e II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017).
10.6.
Os extratos impressos devem ser apresentados em sua forma definitiva e não podem conter a expressão "sem validade legal" ou
"sujeito a alteração", contrariando o disposto no art. 56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
10.8.
Os extratos bancários apresentados devem abranger todo o período da campanha eleitoral, conforme disposto no art. 56, II, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
13.
APROFUNDAMENTO DO EXAME DE RECEITAS ARRECADADAS
13.10.
Confronto com a prestação de contas parcial
Foram detectadas divergências entre as informações relativas às doações constantes da prestação de contas final e aquelas constantes da
prestação de contas parcial, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e fiscalização,
contrariando o que dispõe o art. 50, § 6º, da Resolução TSE nº 23.553/2017:
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
CONTA
PARCIAL (R$)
FINAL (R$)
Recursos de pessoas físicas
480,00
0,00

%¹
100,0
0

¹ Representatividade da variação encontrada
Ao final, considerando o resultado da Análise Técnica empreendida, manifesta-se este chefe de cartório, pela intimação do prestador de contas
para a manifestação no prazo de 03 (três) dias, conforme art. 72, da Resolução TSE nº 23.553/2017, acerca das inconsistências verificadas
nos itens acima.
Campo Mourão, 05 de dezembro de 2018.
Marcelo Akira Komatsu
Chefe de Cartório

Intimação
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 53-34.2018.6.16.0183
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDO POLITICO – ELEIÇÕES 2018 - JANIOPOLIS
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT
INTERESSADO(S): MARIO FRANCISCO DA SILVA; VANDERLEI JOSE BARBARESCO, TESOUREIRO
ADVOGADO: HELY DE JESUS GOMES – OAB/PR 49990
Intimação na forma de lei, das partes, na pessoa do seu advogado, do inteiro teor do r. despacho de fls. 20, exarado pelo MM. Juiz Eleitoral Dr.
Edson Jacobucci Rueda Junior nos autos supra:
"I – Intime-se as partes para manifestação das irregularidades apontadas no relatório preliminar de diligências, no prazo de 03 (três) dias, nos
termos do art. 72, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
II- Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, emita o parecer técnico conclusivo.
III– Após, voltem conclusos."
Campo Mourão, 10 de dezembro de 2018.
EDSON JACOBUCCI RUEDA JUNIOR
JUIZ ELEITORAL
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
10.
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
10.3.
Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame, caracterizando
omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o
art. 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017:
CNPJ
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
15.768.834/0001-19
001
2205
00000000119857
10.4.
Não abertura de conta bancária específica para recebimento de "Doações para Campanha" em desatendimento ao disposto no art.
10, §§ 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
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10.8.
Os extratos bancários apresentados devem abranger todo o período da campanha eleitoral, conforme disposto no art. 56, II, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Ao final, considerando o resultado da Análise Técnica empreendida, manifesta-se este chefe de cartório, pela intimação do prestador de contas
para a manifestação no prazo de 03 (três) dias, conforme art. 72, da Resolução TSE nº 23.553/2017, acerca das inconsistências verificadas
nos itens acima.
Campo Mourão, 05 de dezembro de 2018.
Marcelo Akira Komatsu
Chefe de Cartório

Intimação
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 55-04.2018.6.16.0183
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDO POLITICO – ELEIÇÕES 2018 - JANIOPOLIS
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
INTERESSADO(S): JOSE MARIO AGOSTINHO SOUZA; WALTER CAVALHEIRO, TESOUREIRO
ADVOGADO: HELY DE JESUS GOMES – OAB/PR 49990
Intimação na forma de lei, das partes, na pessoa do seu advogado, do inteiro teor do r. despacho de fls. 20, exarado pelo MM. Juiz Eleitoral Dr.
Edson Jacobucci Rueda Junior nos autos supra:
"I – Intime-se as partes para manifestação das irregularidades apontadas no relatório preliminar de diligências, no prazo de 03 (três) dias, nos
termos do art. 72, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
II- Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, emita o parecer técnico conclusivo.
III– Após, voltem conclusos."
Campo Mourão, 10 de dezembro de 2018.
EDSON JACOBUCCI RUEDA JUNIOR
JUIZ ELEITORAL
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
1.
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos (Conta 119938)
10.
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
10.3.
Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame, caracterizando
omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o
art. 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017:
CNPJ
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
15.754.714/0001-62
001
2205
00000000119938
10.8.
Os extratos bancários apresentados devem abranger todo o período da campanha eleitoral, conforme disposto no art. 56, II, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
(Fata extrato consolidado do mês de Outubro).
Ao final, considerando o resultado da Análise Técnica empreendida, manifesta-se este chefe de cartório, pela intimação do prestador de contas
para a manifestação no prazo de 03 (três) dias, conforme art. 72, da Resolução TSE nº 23.553/2017, acerca das inconsistências verificadas
nos itens acima.
Campo Mourão, 05 de dezembro de 2018.
Marcelo Akira Komatsu
Chefe de Cartório

Intimação
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 49-94.2018.6.16.0183
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDO POLITICO – ELEIÇÕES 2018 - JANIOPOLIS
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
INTERESSADO(S): HELY DE JESUS GOMES; MACLEITON RODRIGUES DE SOUZA, TESOUREIRO
ADVOGADO: HELY DE JESUS GOMES – OAB/PR 49990
Intimação na forma de lei, das partes, na pessoa do seu advogado, do inteiro teor do r. despacho de fls. 19, exarado pelo MM. Juiz Eleitoral Dr.
Edson Jacobucci Rueda Junior nos autos supra:
"I – Intime-se as partes para manifestação das irregularidades apontadas no relatório preliminar de diligências, no prazo de 03 (três) dias, nos
termos do art. 72, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
II- Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, emita o parecer técnico conclusivo.
III– Após, voltem conclusos."
Campo Mourão, 10 de dezembro de 2018.
EDSON JACOBUCCI RUEDA JUNIOR
JUIZ ELEITORAL
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
1.
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.2.
Peças integrantes:
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Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº
23.553/2017):
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
10.
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
10.1.
Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na prestação de contas e na base de
dados do extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017, o que impossibilita a
análise da movimentação financeira da campanha eleitoral.
10.3.
Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame, caracterizando
omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o
art. 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017:
CNPJ
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
25.080.739/0001-81
001
2205
00000000122815
10.4.
Não abertura de conta bancária específica para recebimento de "Doações para Campanha" em desatendimento ao disposto no art.
10, §§ 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
10.6.
Os extratos impressos devem ser apresentados em sua forma definitiva e não podem conter a expressão "sem validade legal" ou
"sujeito a alteração", conforme disposto no art. 56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
10.8.
Os extratos bancários apresentados devem abranger todo o período da campanha eleitoral, conforme disposto no art. 56, II, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Ao final, considerando o resultado da Análise Técnica empreendida, manifesta-se este chefe de cartório, pela intimação do prestador de contas
para a manifestação no prazo de 03 (três) dias, conforme art. 72, da Resolução TSE nº 23.553/2017, acerca das inconsistências verificadas
nos itens acima.
Campo Mourão, 05 de dezembro de 2018.
Marcelo Akira Komatsu
Chefe de Cartório

Intimação
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 57-71.2018.6.16.0183
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDO POLITICO – ELEIÇÕES 2018 - FAROL
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
INTERESSADO(S): NATALICIO SARAIVA DOS SANTOS, PRESIDENTE; VILMAR SCHIAVON, TESOUREIRO
ADVOGADO: SILVIO ROBERTO ZAMORA – OAB/PR 74112
Intimação na forma de lei, das partes, na pessoa do seu advogado, do inteiro teor do r. despacho de fls. 22, exarado pelo MM. Juiz Eleitoral Dr.
Edson Jacobucci Rueda Junior nos autos supra:
"I – Intime-se as partes para manifestação das irregularidades apontadas no relatório preliminar de diligências, no prazo de 03 (três) dias, nos
termos do art. 72, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
II- Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, emita o parecer técnico conclusivo.
III– Após, voltem conclusos."
Campo Mourão, 10 de dezembro de 2018.
EDSON JACOBUCCI RUEDA JUNIOR
JUIZ ELEITORAL
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
10.
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
10.2.
Foram detectadas divergências entre as informações da conta bancária informada na prestação de contas em exame e aquelas
constantes dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral
relativas ao registro integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o art. 56, I, alínea 'a', da Resolução TSE nº 23.553/2017:
CONTA BANCÁRIA IDENTIFICADA NOS EXTRATOS ELETRÔNICOS
DIVERGÊNCIA
CNPJ
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
Na conta
09.621.260/0001-59
001
0406
00000000645273
10.3.
Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame, caracterizando
omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o
art. 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017:
CNPJ
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
09.621.260/0001-59
001
0406
00000000645273
10.4.
A abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha identificada abaixo extrapolou o prazo de
15/08/2018, no caso de partidos políticos registrados na Justiça Eleitoral após 15/08/2016, em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, não sendo possível aferir a correção dos valores declarados na prestação de contas em relação
ao período em que não houve a abertura da conta bancária, bem como a eventual omissão de receitas e gastos eleitorais.
10.6.
Os extratos impressos não foram apresentados em sua forma definitiva/ou contêm a expressão "sem validade legal" ou "sujeito a
alteração", contrariando o disposto no art. 56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
10.8.
Os extratos bancários apresentados não abrangem todo o período da campanha eleitoral, contrariando o disposto no art. 56, II,
alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
13.
APROFUNDAMENTO DO EXAME DE RECEITAS ARRECADADAS
13.10.
Confronto com a prestação de contas parcial
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Foram detectadas divergências entre as informações relativas às doações constantes da prestação de contas final e aquelas constantes da
prestação de contas parcial, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e fiscalização,
contrariando o que dispõe o art. 50, § 6º, da Resolução TSE nº 23.553/2017:
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
CONTA
PARCIAL (R$)
FINAL (R$)
Recursos de pessoas físicas
480,00
0,00

%¹
100,0
0

¹ Representatividade da variação encontrada
Ao final, considerando o resultado da Análise Técnica empreendida, manifesta-se este chefe de cartório, pela intimação do prestador de contas
para a manifestação no prazo de 03 (três) dias, conforme art. 72, da Resolução TSE nº 23.553/2017, acerca das inconsistências verificadas
nos itens acima.
Campo Mourão, 05 de dezembro de 2018.
Marcelo Akira Komatsu
Chefe de Cartório

Intimação
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 52-49.2018.6.16.0183
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDO POLITICO – ELEIÇÕES 2018 - FAROL
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO PROGRESSISTA - PP
INTERESSADO(S): EMILLY KRAUS DE OLIVEIRA, PRESIDENTE; JULIANA DA SILVA BAPTISTA LAQUIAS, TESOUREIRA
ADVOGADO: SILVIO ROBERTO ZAMORA – OAB/PR 74112
Intimação na forma de lei, das partes, na pessoa do seu advogado, do inteiro teor do r. despacho de fls. 22, exarado pelo MM. Juiz Eleitoral Dr.
Edson Jacobucci Rueda Junior nos autos supra:
"I – Intime-se as partes para manifestação das irregularidades apontadas no relatório preliminar de diligências, no prazo de 03 (três) dias, nos
termos do art. 72, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
II- Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, emita o parecer técnico conclusivo.
III– Após, voltem conclusos."
Campo Mourão, 10 de dezembro de 2018.
EDSON JACOBUCCI RUEDA JUNIOR
JUIZ ELEITORAL
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
10.
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
10.2.
Foram detectadas divergências entre as informações da conta bancária informada na prestação de contas em exame e aquelas
constantes dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral
relativas ao registro integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o art. 56, I, alínea 'a', da Resolução TSE nº 23.553/2017:
CONTA BANCÁRIA DECLARADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DIVERGÊNCIA
CNPJ
BANCO
Na conta
15.752.378/0001-19
001

AGÊNCIA
0406

CONTA
0000000069293X

CONTA BANCÁRIA IDENTIFICADA NOS EXTRATOS ELETRÔNICOS
DIVERGÊNCIA
CNPJ
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
Na conta
15.752.378/0001-19
001
0406
00000000645230
Na conta
15.752.378/0001-19
001
0406
00000000692930
10.3.
Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame, caracterizando
omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o
art. 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017:
CNPJ
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
15.752.378/0001-19
001
0406
00000000645230
15.752.378/0001-19
001
0406
00000000692930
10.4.
A abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha identificada abaixo extrapolou o prazo de
15/08/2018, no caso de partidos políticos registrados na Justiça Eleitoral após 15/08/2016, em desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, não sendo possível aferir a correção dos valores declarados na prestação de contas em relação
ao período em que não houve a abertura da conta bancária, bem como a eventual omissão de receitas e gastos eleitorais.
10.6.
Os extratos impressos não foram apresentados em sua forma definitiva/ou contêm a expressão "sem validade legal" ou "sujeito a
alteração", contrariando o disposto no art. 56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
10.8.
Os extratos bancários apresentados não abrangem todo o período da campanha eleitoral, contrariando o disposto no art. 56, II,
alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
13.
APROFUNDAMENTO DO EXAME DE RECEITAS ARRECADADAS
13.10.
Confronto com a prestação de contas parcial
Foram detectadas divergências entre as informações relativas às doações constantes da prestação de contas final e aquelas constantes da
prestação de contas parcial, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e fiscalização,
contrariando o que dispõe o art. 50, § 6º, da Resolução TSE nº 23.553/2017:
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CONTA
PARCIAL (R$)
FINAL (R$)
Recursos de pessoas físicas
480,00
0,00
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%¹
100,0
0

¹ Representatividade da variação encontrada
Ao final, considerando o resultado da Análise Técnica empreendida, manifesta-se este chefe de cartório, pela intimação do prestador de contas
para a manifestação no prazo de 03 (três) dias, conforme art. 72, da Resolução TSE nº 23.553/2017, acerca das inconsistências verificadas
nos itens acima.
Campo Mourão, 05 de dezembro de 2018.
Marcelo Akira Komatsu
Chefe de Cartório

Intimação
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 54-19.2018.6.16.0183
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDO POLITICO – ELEIÇÕES 2018 - JANIÓPOLIS
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DASOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
INTERESSADO(S): JOAO PEDRO NESPOLI, PRESIDENTE; DIEGO MARTINS LOPES, TESOUREIRO
ADVOGADA: MAYARA DEZANOSKI – OAB/PR 72100
Intimação na forma de lei, das partes, na pessoa do seu advogado, do inteiro teor do r. despacho de fls. 20, exarado pelo MM. Juiz Eleitoral Dr.
Edson Jacobucci Rueda Junior nos autos supra:
"I – Intime-se as partes para manifestação das irregularidades apontadas no relatório preliminar de diligências, no prazo de 03 (três) dias, nos
termos do art. 72, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
II- Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, emita o parecer técnico conclusivo.
III– Após, voltem conclusos."
Campo Mourão, 10 de dezembro de 2018.
EDSON JACOBUCCI RUEDA JUNIOR
JUIZ ELEITORAL
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
1.
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
10.2.
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
10.3.
Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame, caracterizando
omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o
art. 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017:
CNPJ
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
03.871.592/0001-05
001
2205
00000000119954
10.4.
Não abertura de conta bancária específica para recebimento de "Doações para Campanha" em desatendimento ao disposto no art.
10, §§ 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
10.8. Os extratos bancários apresentados devem abranger todo o período da campanha eleitoral, conforme disposto no art. 56, II, alínea "a",
da Resolução TSE nº 23.553/2017.
(Falta extrato consolidado do mês de Outubro).
Ao final, considerando o resultado da Análise Técnica empreendida, manifesta-se este chefe de cartório, pela intimação do prestador de contas
para a manifestação no prazo de 03 (três) dias, conforme art. 72, da Resolução TSE nº 23.553/2017, acerca das inconsistências verificadas
nos itens acima.
Campo Mourão, 05 de dezembro de 2018.
Marcelo Akira Komatsu
Chefe de Cartório

Intimação
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 62-93.2018.6.16.0183
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – PSC - ELEIÇÕES 2018 - JANIÓPOLIS
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
INTERESSADO(S): SIDNEY APARECIDO VIEIRA LOPES, PRESIDENTE; PEDRO RUBENS OLIVEIRA BENGOZI, TESOUREIRO
ADVOGADO: MILTON FERREIRA LIMA – OAB/PR 79789
Intimação na forma de lei, das partes, na pessoa do seu advogado, do inteiro teor do r. despacho de fls. 15, exarado pelo MM. Juiz Eleitoral Dr.
Edson Jacobucci Rueda Junior nos autos supra:
"Intime-se, nos termos do art. 52, § 6º, IV da Resolução TSE 23.553/2017, o partido na pessoa do seu advogado para se manifestar no prazo
de 03 (três) dias acerca da omissão na prestação de contas sob pena destas serem julgadas não prestadas, conforme disposto no art. 52, § 6º,
VI da supracitada Resolução."
Campo Mourão, 10 de dezembro de 2018.
EDSON JACOBUCCI RUEDA JUNIOR
JUIZ ELEITORAL
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Intimação
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 64-63.2018.6.16.0183
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – PP – ELEIÇÕES 2018 - JANIÓPOLIS
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO PROGRESSISTA - PP
INTERESSADO(S): JOSE CLAUDIO DO PRADO, PRESIDENTE; LUCAS FRANCISCO MASSUCATE, TESOUREIRO
ADVOGADO(S): MILTON FERREIRA LIMA – OAB/PR 79789
Intimação na forma de lei, das partes, na pessoa do seu advogado, do inteiro teor do r. despacho de fls. 17, exarado pelo MM. Juiz Eleitoral Dr.
Edson Jacobucci Rueda Junior nos autos supra:
"Intime-se, nos termos do art. 52, § 6º, IV da Resolução TSE 23.553/2017, o partido na pessoa do seu advogado para se manifestar no prazo
de 03 (três) dias acerca da omissão na prestação de contas sob pena destas serem julgadas não prestadas, conforme disposto no art. 52, § 6º,
VI da supracitada Resolução."
Campo Mourão, 10 de dezembro de 2018.
EDSON JACOBUCCI RUEDA JUNIOR
JUIZ ELEITORAL

Intimação
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 69-85.2018.6.16.0183
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – PSC - ELEIÇÕES 2018 - FAROL
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
INTERESSADO(S): OCLECIO DE FREITAS MENEZES, PRESIDENTE; MARIA APARECIDA LIMA, TESOUREIRA
ADVOGADO: MARCOS AURÉLIO RODRIGUES DA COSTA – OAB/PR 30670
Intimação na forma de lei, das partes, na pessoa do seu advogado, do inteiro teor do r. despacho de fls. 16, exarado pelo MM. Juiz Eleitoral Dr.
Edson Jacobucci Rueda Junior nos autos supra:
"Intime-se, nos termos do art. 52, § 6º, IV da Resolução TSE 23.553/2017, o partido na pessoa do seu advogado para se manifestar no prazo
de 03 (três) dias acerca da omissão na prestação de contas sob pena destas serem julgadas não prestadas, conforme disposto no art. 52, § 6º,
VI da supracitada Resolução."
Campo Mourão, 10 de dezembro de 2018.
EDSON JACOBUCCI RUEDA JUNIOR
JUIZ ELEITORAL

Intimação
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 74-10.2018.6.16.0183
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – PSD – ELEIÇÕES 2018 - JANIÓPOLIS
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
INTERESSADO(S): ANTONIO APRECIDO FAQUIM, PRESIDENTE; ISMAEL DEZANOSKI, TESOUREIRO
ADVOGADA: MAYARA DEZANOSKI – OAB/PR 72100
Intimação na forma de lei, das partes, na pessoa do seu advogado, do inteiro teor do r. despacho de fls. 16, exarado pelo MM. Juiz Eleitoral Dr.
Edson Jacobucci Rueda Junior nos autos supra:
"Intime-se, nos termos do art. 52, § 6º, IV da Resolução TSE 23.553/2017, o partido na pessoa do seu advogado para se manifestar no prazo
de 03 (três) dias acerca da omissão na prestação de contas sob pena destas serem julgadas não prestadas, conforme disposto no art. 52, § 6º,
VI da supracitada Resolução."
Campo Mourão, 06 de dezembro de 2018.
EDSON JACOBUCCI RUEDA JUNIOR
JUIZ ELEITORAL

Publicação de Edital
EDITAL N.º 77/2018
(PRAZO - 03 DIAS)
O Excelentíssimo Senhor Dr. EDSON JACOBUCCI RUEDA JÚNIOR, MM. Juiz Eleitoral desta 183º Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições
legais;
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FAZ SABER que foram apresentadas as contas finais da campanha eleitoral do 1º turno das eleições 2018 do órgão partidário municipal
abaixo nominado, cujo as informações estão disponíveis para consulta na página do TSE na internet pela url:
divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/, conforme disposto no art. 59, caput, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Comissão
Provisória/
Diretório
Municipal
PSB

Responsáveis

CNPJ

Autos

Município

Presidente: Ernesto Araujo Costa
Tesoureiro(a): Marcelo dos Santos
Carneiro

23.945.945/0001-81

61-11.2018.6.16.0183

Janiópolis

Facultando a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser
formulada em petição fundamentada, relatando fatos e indicando, provas, indícios e circunstâncias, nos termos do art. 59, § 1º da Resolução
TSE n. 23.553/2017.
E para que se lhe dê ampla divulgação, expediu-se o presente edital para publicação no DJE (Diário da Justiça Eletrônico) do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná – TRE/PR.
DADO E PASSADO, nesta Cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito.
Eu__________________, (Marcelo Akira Komatsu), Chefe do Cartório Eleitoral, preparei e conferi o presente edital.
EDSON JACOBUCCI RUEDA JUNIOR
Juiz Eleitoral

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
EDITAL N. 76/2018
(PRAZO: 30 DIAS)
O Excelentíssimo Senhor Dr. EDSON JACOBUCCI RUEDA JUNIOR, MM. Juiz Eleitoral desta 183º Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições
legais;
Faz saber, a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que perante este Juízo tramitam os Autos de Prestação de
Contas n. 47-27.2018.6.16.0183, onde figuram como Requeridos: A Comissão Provisória do Partido Patriotas (PATRI), de Janiópolis/PR; Paulo
Cezar Santos Gonçalves (Presidente do Partido); e Ana Gonçalves dos Santos Sampaio (Tesoureira do Partido), pelo presente, FICAM
INTIMADOS o Órgão Partidário e seus responsáveis: o Sr. Paulo Cesar Santos Gonçalves, Presidente da Comissão Provisória no exercício de
2017, título eleitoral nº 0708.2288.0639, nascido em 06/06/1982, filho de Hélio Rodrigues Gonçalves e Leonice dos Santos Gonçalves,
anteriormente residente à Avenida Brasil, 580, no município de Janiópolis/Pr, atualmente em lugar incerto e não sabido; e a Sra. Ana
Gonçalves dos Santos Sampaio, Tesoureira da Comissão Provisória no exercício de 2017, título eleitoral nº 1028.4603.0604, nascido em
20/10/1994, filha de Hélio Rodrigues Gonçalves e Leonice dos Santos Gonçalves, anteriormente residente à Rua Saturnino Leal, 44, no
município de Janiópolis/PR, atualmente em lugar incerto e não sabido, nos termos dos autos mencionados acima, acerca da sentença
proferida nos autos supracitados, conforme segue: "Ante o exposto, considerando que o partido em tela em seu órgão municipal deixou de
observar o dever legal de apresentar as contas referentes ao exercício 2017, com fulcro nos artigos 46, inciso IV, alínea "a" c/c art. 48 da
Resolução TSE n.º 23.464/15 e art. 37-A da Lei n.º 9.096/95: a) JULGO como NÃO PRESTADAS as contas do Partido Patriotas (PATRI) de
Janiópolis/PR, razão pela qual fica proibido o órgão partidário municipal de receber recursos provenientes do Fundo Partidário, pelo tempo em
que permanecer omisso e caracterizada inadimplência a partir de 02/05/2018 (inclusive), haja vista a data legal limítrofe para a apresentação
de contas em 30/04/2018; b) DETERMINO o registro da informação em sistema próprio (SICO), para suspender, enquanto permanecer a
inadimplência, o repasse das cotas do Fundo Partidário a que teriam direito, bem como a comunicação aos órgãos partidários municipal,
estadual e nacional, caso vigentes. c) Dê ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral. d) Demais providências necessárias. e)
Após o trânsito em julgado da decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. "
E para que se lhe dê ampla divulgação, expediu-se o presente edital, para a devida publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) do
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Campo Mourão, Estado do Paraná, aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e
dezoito. Eu ____________________ (Marcelo Akira Komatsu), Chefe de Cartório da 183ª Zona Eleitoral, o fiz digitar e subscrevi.
EDSON JACOBUCCI RUEDA JUNIOR
JUIZ ELEITORAL
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