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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias

P O R T A R I A Nº 980/2018
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 13460/2018,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora JESSIKA NASSIF KORONTAI, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal
deste Tribunal, para substituir a Chefia do Cartório da 168ª Zona Eleitoral de MANGUEIRINHA no período de 31/10 a 06/11/2018, em razão da
remoção do titular, servidor NEI FERNANDO RIVAS DE VARGAS, e da licença maternidade da substituta designada, servidora ANA
CAROLINA DA SILVA.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 12 de dezembro de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente
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P O R T A R I A Nº 972/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23, inciso XV, do Regimento Interno deste Tribunal e considerando o contido no
Processo Administrativo Digital nº 13533/2018-TRE,
RESOLVE
DESIGNAR, em conformidade com o disposto na Resolução TRE nº 480/2006, de 18/01/2006, os Magistrados a seguir nominados para, sem
prejuízo de suas demais atribuições, atenderem os serviços das Zonas Eleitorais indicadas, nos períodos discriminados, em virtude de
afastamento dos Juízes de Direito Titulares:
ITEM

MAGISTRADO

TITULAR

1

ANGELA TONETTI BIAZUS

35ª ASSAÍ

2

ADRIANNA CORREA DOS
SANTOS ARTIN

V. CRIMINAL de TELÊMACO
BORBA

111ª
BORBA

3

MAURO
MONDIN
LUCIANO
ZEQUINÃO

V. CRIMINAL E ANEXOS de
PITANGA
38ª PITANGA

196ª MANOEL RIBAS

186ª COLOMBO

49ª COLOMBO

4

MONTEIRO
LARA

CLAUDIA
MATUMOTO
HERMES
NETO

HARUMI

DA

FONSECA

1ª
V.
CRIMINAL
COLOMBO

de

de

5

SUZIE CAPRONI ERREIRA
FORTES

JUÍZO
ÚNICO
MANDAGUAÇU

6

ROGERIO DE TRAGIBO
CAMPOS

18ª SJ APUCARANA

7

ORNELA CASTANHO

V. DE FAMÍLIA E
SUCESSÕES E
ANEXOS de APUCARANA

8

EVELINE SOARES
SANTOS MARRA

9

GUSTAVO
MARCHINI

10

DOS

DESIGNAÇÃO
PARA ATENDER
83ª SANTO ANTÔNIO
DO SUDOESTE
TELÊMACO

102ª MANDAGUAÇU

28ª APUCARANA

MOTIVO/PERÍODO
Afastamento,
07/12/2018,
10/12/2018
Afastamento,
14/11/2018

03

a
e,

12

a

Afastamento,
26 a 29/11/2018
Afastamento,
22
e
23/11/2018;
30/11/2018
Afastamento,
05
a
16/12/2018, e, 18/01 a
01/02/2019
Afastamento,
17
e
18/12/2018, e, 07 a
17/01/2019
Afastamento,
em
20/11/2018
Afastamento,
18/12/2018

17

e

Afastamento,
05
a
07/11/2018; 30/11/2018

V.
DE
FAMÍLIA
E
SUCESSÕES E ANEXOS de
PARANAVAÍ
37ª SJ LOANDA

72ª PARANAVAÍ

Afastamento, 11, 12, 17,
18/12/2018

85ª LOANDA

Licença particular, em
13/12/2018

DJALMA
APARECIDO
GASPAR JUNIOR

164ª ARAPOTI

85ª LOANDA

Afastamento,
30/11/2018

11

RODRIGO
SILVA

E

V. CRIMINAL E ANEXOS de
MATELÂNDIA

118ª MATELÂNDIA

12

RODRIGO
ENDO

YABAGATA

V. CÍVEL E DA FAZENDA
PÚBLICA de CASTRO

16ª CASTRO

Licença
para
casamento,
04
a
11/12/2018
Licença particular, em
05/12/2018

13

ILDA ELOISA CORREA DE
MORICZ

8ª SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

199ª SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS

DANIEL

DUFAU

Afastamento,
14/11/2018

26

12

a

a

PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 10 de dezembro de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

P O R T A R I A 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,
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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 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

PORTARIA Nº 979/2018
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 13438/2018,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora CASSIANA RIESEMBERG DE ALMEIDA, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, do Quadro
de Pessoal deste Tribunal, e, em comissão, Assistente I da 85ª Zona Eleitoral de Loanda, para, cumulativamente, substituir a servidora
PATRICIA MIEKO KURANISHI no exercício da função comissionada de Chefe do Cartório da 94ª Zona Eleitoral de SANTA IZABEL DO IVAÍ,
FC-6, nos dias 06 e 07/12/2018, em razão de licença para tratamento de saúde da titular e férias do substituto designado, servidor MARINO
MASCHIETTO.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 12 de dezembro de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

PORTARIA Nº 973/2018
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 1356/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor OSCAR TOLEDO KAMINSKI, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, e, em comissão,
Assistente I da 44ª Zona Eleitoral de Guarapuava, para substituir a servidora MARIA CRISTINA VITORINO ALVES no exercício da função
comissionada de Chefe do Cartório da 43ª Zona Eleitoral de GUARAPUAVA, FC-6, nos dias 12 a 14/11/2018, em razão da participação da
titular no evento "Prepara - 2020" e licença por motivo de saúde da substituta designada, servidora LARIANNE BORGES TEIXEIRA
KAMINSKI.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 11 de dezembro de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

PORTARIA Nº 975/2018
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 13007/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor MAURÍCIO PIRES DA COSTA, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal
deste Tribunal, e, em comissão, Assistente I do Cartório da 78ª Zona Eleitoral de Cambé, para substituir o servidor RAFAEL ANTÔNIO COSTA
no exercício da função comissionada, FC-6, de Chefe de Cartório da 167ª Zona Eleitoral de ORTIGUEIRA, no período de 05 a 14/12/2018, em
razão de férias do titular.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 11 de dezembro de 2018.
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Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

P O R T A R I A Nº 981/2018

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23,
inciso XXV do Regimento Interno deste Tribunal, e considerando o contido no Processo Administrativo Digital nº 2421/2015,
RESOLVE
I – REVOGAR o item II da Portaria nº 680/2018-PRES, de 15/08/2018, publicada no DJE nº 153 de 20/08/2018, a partir de 10/12/2018;
II - DESIGNAR o servidor CÉLIO FERREIRA LIMA, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, e na sua falta, o
servidor PAULO DIÓGENES DE ALMEIDA PEDROSO, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área Administrativa, ambos do
Quadro de Pessoal deste Tribunal, para substituir a Chefia da Seção de Gestão de Patrimônio, FC-6, durante as férias, impedimentos
e afastamentos do titular, a partir da mesma data.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 13 de dezembro de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

P O R T A R I A Nº 982/2018

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23,
inciso XXV do Regimento Interno deste Tribunal, e considerando o contido no Processo Administrativo Digital nº 445/2017,
RESOLVE
I – REVOGAR o item II da Portaria nº 543/2017, de 09/10/2017, publicada no DJE nº 189, de 16/10/2017, a partir de 01/12/2018;
II - DESIGNAR a servidora SILKA STASIAK VENDRAMIN, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária, e, em comissão,
Assistente I da Seção de Autuação e Distribuição, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, para substituir a Chefia da Seção de
Autuação e Distribuição, FC-6, durante as férias, faltas, impedimentos e afastamentos do titular, a partir da mesma data.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 13 de dezembro de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

P O R T A R I A Nº 983/2018

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23,
inciso XXV do Regimento Interno deste Tribunal, e considerando o contido no Processo Administrativo Digital nº 7667/2017,
RESOLVE
I – REVOGAR o item II da Portaria nº 496/2018, de 12/06/2018, publicada no DJE nº 109 de 21/06/2018, a partir de 01/12/2018;
II - DESIGNAR a servidora DÉBORA FRANCIS TONON BRANDALISE, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa,
e, em comissão, Assistente I da Seção de Processamento I, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, para substituir a Chefia da Seção
de Processamento I, FC-6, durante as férias, impedimentos e afastamentos do titular, a partir da mesma data.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 13 de dezembro de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente
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CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

DIRETORIA-GERAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

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

Relação nº 148/2018
Resenha de Distribuição, realizada no período de 12 de dezembro de 2018 a 12 de dezembro de 2018, quando foram distribuídos pelo Sistema
de Processamento de Dados os seguintes feitos:
Recurso Criminal nº 86-35.2017.6.16.0126
(1)
Origem: CAFELÂNDIA-PR (126ª ZONA ELEITORAL - CORBÉLIA)
Relator: JEAN CARLO LEECK
Tipo:
Distribuição automática
RECORRENTE(S) : ANTONIO PEREIRA PINTO
ADVOGADO: NELSON TAVARES - OAB: 30185/PR
RECORRIDO(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Recurso Eleitoral nº 17-44.2018.6.16.0004
(2)
Origem: CURITIBA-PR (4ª ZONA ELEITORAL - CURITIBA)
Relator: GILBERTO FERREIRA
Tipo:
Distribuição de Ordem
RECORRENTE(S) : SIRINEU ZANCHI MEDEIROS DE WITT
ADVOGADO: BRUNO CÉSAR DESCHAMPS MEIRINHO - OAB: 48641/PR
RECORRIDO(S) : JUÍZO ELEITORAL DA 4ª ZONA
Quadro de distribuição
Relator

Total

JEAN CARLO LEECK
GILBERTO FERREIRA

1
1

Lista de Processos por Advogado
Advogado
BRUNO CÉSAR DESCHAMPS MEIRINHO - OAB: 48641/PR
NELSON TAVARES - OAB: 30185/PR

(2)
(1)

Documentos Eletrônicos Publicados Pelo PJE
Intimações

Processo 0603941-26.2018.6.16.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) - Processo nº 0603941-26.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
RELATOR: GILBERTO FERREIRA
INVESTIGANTE: JACOB ALFREDO STOFFELS KAEFER
Advogado do(a) INVESTIGANTE: TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - PR26713
INVESTIGADO: FERNANDO LUCIO GIACOBO
Advogados do(a) INVESTIGADO: RAFAELE BALBINOTTE WINCARDT - PR90531, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076
DESPACHO
Intime-se o investigante para, no prazo de 2 (dois) dias, manifestar-se acerca das preliminares arguidas pelo investigado.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.
Curitiba, 12 de dezembro de 2018.
DES. GILBERTO FERREIRA Relator

Processo 0600545-41.2018.6.16.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO N.º 54.507
PETIÇÃO (1338) - 0600545-41.2018.6.16.0000 - Londrina - PARANÁ
RELATOR(A): JEAN CARLO LEECK REQUERENTE: EGBERTO CELESTE LAZARI Advogados do(a) REQUERENTE: MAITE CHAVES
NAKAD MARREZ - PR86684, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101, FERNANDO CEZAR
VERNALHA GUIMARAES - PR20738, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076 REQUERIDO: DANIELE ZIOBER SBORGI, PP
- PARTIDO PROGRESSISTA Advogados do(a) REQUERIDO: CAMILA FERNANDA BARROS - PR63116, VINICIUS DA SILVA BORBA PR31296 Advogado do(a) REQUERIDO:
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Havendo erro material no acórdão, imperativo seu saneamento. Não se tratando de ponto essencial para o julgamento, não interfere no
entendimento já exarado.
2. Os elementos suscitados nos embargos de declaração são considerados incluídos no julgado para fins de prequestionamento por força do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil, independentemente de serem ou não acolhidos
3. Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para sanar erro material, sem efeitos modificativos.
RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração opostos por EGBERTO CELESTE LAZARI contra o acórdão nº 54.382.
Alega, em síntese, a necessidade de "clarear" alguns pontos da decisão, em específico:
(i) constou do acórdão não haver comprovação de que DANIELE ZIOBER SBORGI fora intimada da concessão de efeito suspensivo, mas a
própria embargada juntou cópia da notificação (id. 27728) e o efeito suspensivo opera-se ope legis em razão do disposto no artigo 4º, §5º, do
Código de Ética do PPS (id. 25753);
(ii) se há alguma prova de que DANIELE tenha tentado atacar, internamente ou pela via judicial, a comunicação de sua exclusão do partido ou
a anotação da sua desfiliação por motivo de expulsão no sistema Filiaweb; e
(iii) se a filiação ao PP, ato entendido como incompatível com a vontade de recorrer no julgamento retratado no acórdão, ocorreu antes ou
depois da interposição de recurso administrativo.
Inexistindo pedido de efeitos modificativos, dispensada a intimação dos Embargados.
Éo relatório.

VOTO

O recurso étempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e, no mérito, passo àsua análise.
José Jairo GOMES ( in Recursos Eleitorais. São Paulo: 2ª edição. Atlas. 2015, p. 91) afirma que: “(...) previstos no art. 275 do Código Eleitoral
–com a redação dada pelo art. 1.067 do CPC de 2015 –, os embargos de declaração são admissíveis nas mesmas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. Tais hipóteses encontram-se arroladas no art. 1.022 do novo CPC, que assim dispõe”:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II –suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III –corrigir erro material. Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que: I –deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II –incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
No processo civil, os embargos de declaração são espécie de recurso que tem por finalidade o esclarecimento de decisão judicial, por meio do
saneamento de erros e vícios de obscuridade, contradição ou omissão nela contidos.
Nos ensinamentos de Nelson NERY JUNIOR e Rosa Maria de Andrade NERY, tem-se que:
Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa, ou ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.
Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também àcorreção de erro material. Como
regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgamento (...). (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2120)
Referida modalidade recursal não suspende os efeitos da decisão hostilizada, tão somente interrompendo o prazo para interposição dos outros
recursos, em regra (art. 1.026 do CPC).
No caso dos autos, os pontos levantados pelo embargante foram assim enfrentado no voto condutor do v. Acórdão hostilizado, in verbis:
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 caso específico tratado nos autos revela situação na qual o requerente, Egberto Celeste Lazari, suplente de vereador em Londrina, pleiteia o
mandato eletivo da requerida Daniele Ziober Sborgi, que foi eleita vereadora em 2016 pelo Partido Popular Socialista - PPS, expulsa do partido
em 10 de março de 2018, filiando-se ao PP em 04 de abril de 2018.
Éincontroverso que Daniele foi expulsa do PPS em 10 de março de 2018. No entanto, o requerente alega que a expulsão determinada pelo
órgão municipal do partido não teria irradiado efeitos imediatos, porque atacada por meio de recurso dotado de efeito suspensivo. Desta forma,
estaria ainda filiada ao PPS na data de sua filiação ao PP.
Tal alegação não merece prosperar na medida em que a expulsão gerou consequências imediatas e o efeito suspensivo atribuído ao recurso
não gerou efeitos práticos, como depreende-se das provas constantes dos autos. Vejamos:
Analisando o processo ético disciplinar de expulsão da requerida do PPS (id 25752), não há comprovação da intimação da recorrente da
decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso (fl. 44).
Além disso, a Câmara Municipal de Londrina foi informada sobre a exclusão da vereadora do PPS, através de ofício (id 27707) protocolado em
14 de março de 2018. Embora Daniele tenha recorrido da decisão de expulsão em 22 de março de 2018, e que tal recurso tenha sido
supostamente recebido com efeito suspensivo, não houve uma nova comunicação àCâmara sobre a pendência de recurso para que houvesse
a suspensão dos efeitos da decisão de 1º grau. Deste modo, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso torna-se irrelevante pois não foram
adotadas as medidas necessárias para sua efetivação.
Ainda, o PPS procedeu àanotação da desfiliação pelo motivo de expulsão no sistema Filiaweb, com a data de 10/03/2018 (id 27737), o que
também confirma que a desfiliação de Daniele foi efetivada pelo partido.
E, finalmente, o recurso no processo ético disciplinar não chegou a ser julgado (fl. 50), tendo sido arquivado por perda de objeto, prevalecendo,
desta forma, a decisão do Diretório Municipal que expulsou a vereadora Daniele do partido. De fato, a filiação de Daniele ao novo partido, em
04 de abril de 2018, éatitude flagrantemente incompatível com o intuito de recorrer.
Sobre a desistência do recurso, o CPC, em seu artigo 998 e seguintes, preceitua:
Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. (...) Art. 999. A
renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não
poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de
recorrer.
Assim, a filiação ao PP, ato incompatível com a vontade de recorrer, demonstra aceitação tácita da decisão de expulsão do PPS.
Além de não restar comprovada a concretização do alegado efeito suspensivo do recurso, há também o fato de que a requerida propôs Ação
Declaratória de desfiliação partidária sem perda do mandato eletivo perante este Tribunal (Petição nº 0600149-64.2018.6.16.0000), para
resguardar seu mandato de vereadora, antes que o PPS decidisse pela sua expulsão. Naqueles autos, em decisão transitada em julgado,
reconheceu-se que não écabível discutir a decretação de perda do mandato eletivo por infidelidade partidária nos casos em que há expulsão
do filiado da agremiação que integrava quando eleito. In verbis, trecho da decisão prolatada naqueles autos (doc. 20055):
Tratam-se de procedimentos de natureza dúplice ou ambivalente, posto que, declarada a existência de justa causa obsta-se o ajuizamento da
decretação de perda do cargo e, logicamente, a recíproca éverdadeira, ou seja, provada a falta de justa causa abre-se caminho ao decreto de
perda do mandato. Não obstante, o texto expresso dos dispositivos transcritos deixa patente que épressuposto processual comum a ambos o
ato voluntário de desfiliação. Portanto, por dedução lógica, o mandatário que se desfiliou ou que pretenda fazê-lo équem detêm a legitimidade
para ingressar com o segundo tipo de procedimento anteriormente disposto. No caso concreto, quando ingressou com a petição inicial a
Requerente estava filiada ao Partido Requerido, todavia, ela própria prestou a informação de que foi expulsa da agremiação, ao término do
processo administrativo, o que se demonstrou por intermédio da cópia da ata que aprovou as recomendações da comissão de ética (a. 19850)
e os documentos que instruíram a petição (a. 19860). Portanto, deixou de ser parte legítima para ingressar com o feito. Nesse contexto, a
posição do Tribunal Superior Eleitoral éfirme no sentido de que não cabe ação de decretação da perda ou ação declaratória de justa causa
quando o mandatário foi expulso pela agremiação, uma vez que faltaria o mencionado pressuposto legal que determina a legitimidade, passiva
ou ativa, respectivamente.
Pelos mesmos fundamentos da decisão acima, não cabe aqui a decretação da perda do mandato da vereadora porque se trata de hipótese de
expulsão por iniciativa do partido e não de desfiliação voluntária de iniciativa da mandatária. Éesse o entendimento do TSE:
(...)
Assim, considerando que a desfiliação não foi iniciativa da requerida e, ainda, que o recebimento do recurso com efeito suspensivo pelo
partido, ainda que tivesse sido adequadamente comprovado, não gerou nenhuma consequência fática, conforme analisado anteriormente, não
há que se falar em perda de mandato eletivo.
Forte nessas considerações, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação de requerimento de mandato eletivo. [destaques constantes do
original]
Passo àanálise dos pontos que o Embargante busca "clarear":
(i) ciência do recebimento do recurso com efeito suspensivo: com efeito, há erro material no acórdão, uma vez que o documento constante do
id. 27728 demonstra que DANIELE foi notificada do recebimento do recurso administrativo que interpôs contra a sua expulsão. No corpo desse
documento consta expressamente que o recurso se reveste de caráter suspensivo, de sorte que não há controvérsia, no particular, ao contrário
do que havia constado no acórdão.
(ii) se há alguma prova de que DANIELE tenha tentado atacar, internamente ou pela via judicial, a comunicação de sua exclusão do partido ou
a anotação da sua desfiliação por motivo de expulsão no sistema Filiaweb: não há referência, seja na inicial ou na contestação, a qualquer ato
concreto de DANIELE visando desconstituir a comunicação efetuada pelo PPS àCâmara Municipal de Londrina ou àanotação de sua
desfiliação no Filiaweb. Trata-se de questão não discutida nos autos, inexistindo qualquer vício no acórdão quanto a esse tópico.
(iii) se a filiação ao PP, ato entendido como incompatível com a vontade de recorrer no julgamento retratado no acórdão, ocorreu antes ou
depois da interposição de recurso administrativo: o Embargante juntou com a inicial a Certidão de Filiação Partidária de DANIELE (id. 25751)
dando conta de sua filiação ao PP no dia 04/04/2018 e cópia do processo administrativo (id. 25752), no qual consta àfl. 36 o protocolo do
recurso, datado de 27/03/2018. Todavia, essa questão não foi debatida nos autos, não cabendo falar em qualquer vício de fundamentação no
acórdão quanto ao ponto.
Em que pese a identificação de erro material, acima sanado, nota-se que não há qualquer impacto no entendimento claramente exteriorizado
no acórdão embargado.
O que se nota éo Embargante tentando conferir uma relevância aos fatos do processo administrativo que o próprio órgão municipal do PPS
não observou, ao adotar uma série de medidas no sentido de dar ampla publicidade àexpulsão de DANIELE, inexistindo demonstração, por
mínima que seja, da adoção de qualquer medida concreta para minimizar os prejuízos àimagem da Vereadora após a interposição de recurso
administrativo, de sorte que os efeitos da expulsão produziram regularmente todos os seus efeitos, inclusive quanto ao cadastro de filiações
partidárias, exatamente como constou do voto condutor do acórdão.
De toda sorte, face ao disposto no artigo 1.025 do CPC, ficam incluídos no Acórdão os elementos suscitados pelo embargante, para fins de
prequestionamento.
Nesse panorama, dou parcial provimento aos embargos de declaração, apenas para sanar erro material contido no acórdão, sem efeitos
modificativos, nos termos da fundamentação.
Curitiba, 12 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
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JEAN LEECK - Relator
EXTRATO DA ATA
PETIÇÃO (1338) Nº 0600545-41.2018.6.16.0000 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DR. JEAN CARLO LEECK - REQUERENTE: EGBERTO
CELESTE LAZARI - Advogados do(a) REQUERENTE: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK PR62051, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101, FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR20738, LUIZ FERNANDO
CASAGRANDE PEREIRA - PR22076 - REQUERIDO: DANIELE ZIOBER SBORGI, PP - PARTIDO PROGRESSISTA - Advogados do(a)
REQUERIDO: CAMILA FERNANDA BARROS - PR63116, VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296 DECISÃO
Àunanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, 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 12.12.2018 .

Proclamação da Decisão
Àunanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/12/2018 RELATOR(A) JEAN CARLO LEECK

Processo 0602192-71.2018.6.16.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO N.º 54.417
REPRESENTAÇÃO (11541) - 0602192-71.2018.6.16.0000 - 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, 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 REPRESENTADO: MARIA
APARECIDA BORGHETTI, SERGIO LUIZ MALUCELLI, COLIGAÇÃO PARANÁ DECIDE, RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO,
ISRAEL REINSTEIN, OGENY PEDRO MAIA NETO Advogados do(a) REPRESENTADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - PR90004, VITOR
AUGUSTO WAGNER KIST - PR75805, JULIANA COELHO MARTINS - PR58491, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR86785,
ANTONIO CLAUDIO KOZIKOSKI JUNIOR - PR36820, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074, VANIA DE AGUIAR - PR36400, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666, FLAVIO PANSIERI - PR31150 Advogados do(a) REPRESENTADO: VITOR AUGUSTO WAGNER
KIST - PR75805, PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - PR90004, JULIANA COELHO MARTINS - PR58491, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA
LUZ - PR86785, ANTONIO CLAUDIO KOZIKOSKI JUNIOR - PR36820, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074, VANIA DE AGUIAR PR36400, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666, FLAVIO PANSIERI - PR31150 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, ANTONIO CLAUDIO KOZIKOSKI JUNIOR - PR36820, CARLA
CRISTINE KARPSTEIN - PR23074, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666, FLAVIO PANSIERI - PR31150 Advogados do(a)
REPRESENTADO: GREYCE CAROLINE DOS SANTOS - PR61763, GIOVANI GIONEDIS - PR08128, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS
- PR08123, MIGUEL ADOLFO KALABAIDE - PR35315 Advogados do(a) REPRESENTADO: GREYCE CAROLINE DOS SANTOS - PR61763,
GIOVANI GIONEDIS - PR08128, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR08123 Advogados do(a) REPRESENTADO: GREYCE
CAROLINE DOS SANTOS - PR61763, GIOVANI GIONEDIS - PR08128, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR08123
EMENTA. ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. ARTIGO 73, VI, ALÍNEA "B", DA LEI Nº 9.504/97.
PUBLICIDADE TRANSVERSA. DIVULGAÇÃO DE TRANSPORTE INTEGRADO ENTRE MUNICÍPIOS POR CONVÊNIO FIRMADO COM O
GOVERNO DO ESTADO, DE CANDIDATO QUE CONCORRE ÀREELEIÇÃO. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL REALIZADA NO SÍTIO DO
MUNICÍPIO, AFIXAÇÃO DE ADESIVOS COM O SLOGAN "AQUI TEM TRANSPORTE INTEGRADO" E GRAVAÇÃO EXTERNA DE
ESTAÇÕES-TUBO EM PROPAGANDA ELEITORAL DO CANDIDATO AO CARGO EM DISPUTA. RESPONSABILIDADE DO PREFEITO, DO
SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E DO PRESIDENTE DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, BEM
COMO DOS CANDIDATOS E COLIGAÇÃO BENEFICIADOS. MULTA. ARTIGO 73, §§4º E 8º, DA LEI Nº 9.504/97 C/C O ARTIGO 77, §4º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.551/17. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I - RELATÓRIO
Trata-se de representação eleitoral proposta pela Coligação “Paraná Inovador” e por Carlos Roberto Massa Junior em face de Maria Aparecida
Borghetti, Sergio Luiz Malucelli, Coligação “Paraná Decide”, Rafael Greca de Macedo, Israel Reinstein e Ogeny Pedro Maia Neto, com
fundamento no artigo 73 c/c o artigo 77 da Lei nº 9.504/97.
Na inicial, alegou-se, em síntese que: (1) o prefeito do município de Curitiba Rafael Greca faz, no período eleitoral, publicidade institucional
com o slogan “Aqui Tem Integração Metropolitana”, violando, de forma indireta, o artigo 73, §3º, da Lei nº 9.504/97, ao beneficiar a campanha
eleitoral da representada e Governadora Cida Borghetti, através da publicidade em sítios da prefeitura, terminais de ônibus, estações-tubo,
além da participação pessoal nos programas eleitorais da ora candidata, para divulgação de parceria entre o Município de Curitiba com a
gestão atual do Governo do Estado, em relação àintegração do transporte na região metropolitana, conduta que ataca a isonomia do pleito; (2)
este Tribunal Eleitoral do Paraná entende que “a exceção do §3º do art. 73 da Lei nº 9.504/97 não blinda os agentes públicos de esfera diversa
da disputa e candidatos beneficiados, apenas retira o caráter absoluto da norma, requerendo apuração da conduta e do seu potencial na
quebra de isonomia entre os candidatos, sob pena de se chancelar burla tortuosa àlegislação eleitoral. 6. Caso concreto em que publicidade
institucional promovida por prefeito municipal édirigida àpromoção exagerada de candidato a deputado federal (...)” (RP. 156388, Relator Des.
Guido José Döbeli, j. em 27/11/14), e; (3) a publicidade na forma realizada não pode prosseguir e os agentes públicos responsáveis e
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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beneficiados pela propaganda devem figurar no polo passivo da representação eleitoral e, por isso, devem ser incluídos o Prefeito Rafael
Greca de Macedo, Israel Reinstein, Secretário de Comunicação Social e Ogeny Pedro Maia Neto, Presidente da URBS.
Pugnou-se, ao final, pela concessão de liminar, para: (1) determinar àPrefeitura Municipal de Curitiba que se abstenha de divulgar sua
publicidade institucional de forma direta ou indireta de atos apoiados ou financiados pelo Governo do Estado do Paraná, sob pena de multa; (2)
determinar àcandidata Cida Borghetti e a sua Coligação “Paraná Decide” que se abstenham de divulgar as imagens relacionadas àintegração
do transporte coletivo na região metropolitana em suas propagandas eleitorais (em bloco e/ou inserções), notadamente do adesivo colado nas
estações-tubo de Curitiba, sob pena de multa; (3) que se oficiem às emissoras de Curitiba e ao pool das emissoras de Curitiba, para que não
veiculem inserções contendo o prefeito Rafael Greca, as estações-tubo e o tema integração do transporte coletivo, de vendo passar a última
inserção que trate de outro tema. (ID 243449).
A Coligação Paraná Decide manifestou-se, alegando que: (1) o candidato pode expor, notoriamente durante sua propaganda eleitoral no rádio
e TV, os fatos realizados durante a sua gestão; (2) a proibição pleiteada tem caráter geral; (3) a publicidade énotícia publicada há dois meses,
tanto que a foto está no arquivo do histórico de notícias do sítio da prefeitura do Município de Curitiba.
Ao final, requereu o indeferimento dos pedidos liminares “por significarem verdadeira restrição inconstitucional ao exercício da propaganda
política pela candidata, ou, no caso de deferimento da liminar, que seja promovida a interpretação restritiva, de forma que não seja
determinada a abstenção genérica da representada de manifestar-se sobre a integração do transporte público” (ID 245556).
A liminar foi deferida, determinando-se àPrefeitura Municipal de Curitiba que se abstivesse de divulgar em sua publicidade institucional atos
apoiados ou financiados de forma direta ou indireta pelo Governo do Estado do Paraná, sob pena de multa astreinte, por evento; e àcandidata
representante e àColigação “Paraná Decide”, que se abstivessem de divulgar em sua propaganda eleitoral (em bloco ou em inserções) as
imagens relacionadas àintegração do transporte coletivo, sob pena de multa por divulgação e o encaminhamento de ofício ao pool das
emissoras de Curitiba, para que não veiculassem programas com os conteúdos referidos (ID 251286 e 252712).
O Município de Curitiba interpôs embargos de declaração em face da decisão liminar, sob alegação de contradição na decisão, quais sejam:
(1) o destinatário e agente da conduta vedada éo agente público e o comando judicial foi proferido ao Município; (2) houve uma proibição total,
na medida em que determina a abstenção “de divulgar em sua publicidade institucional atos apoiados ou financiados de forma direta ou
indireta pelo Governo do Estado do Paraná”, o que abrange várias outras publicidades estritamente institucionais; (3) não foi especificado qual
“publicidade institucional” ou quais publicidades com “atos apoiados ou financiados de forma direta ou indireta pelo Governo do Estado do
Paraná” não devem ser divulgadas.
Ao final, requereu atribuição do efeito suspensivo aos aclaratórios, e seu provimento, para reconhecer a ilegitimidade do Município de Curitiba
como destinatário do comando judicial. Subsidiariamente, requereu seja sanada a omissão para delimitar a não divulgação da publicidade
institucional em relação àintegração metropolitana do transporte público, e que se informe se a sinalização acerca da integração, nas estaçõestubo deve ser retirada, e em que prazo (ID 269500 e ID 26517).
Em contrarrazões de embargos, os representantes Carlos Roberto Massa Júnior e Coligação Paraná Inovador asseveraram, em síntese, a
ausência de contradição na decisão liminar e a impossibilidade de discussão meritória naquela via. Com isso, requereram, ao final, a rejeição
dos embargos (ID 272351).
Proferida a decisão, declarou-se a desnecessidade de retirada dos adesivos que já estavam fixados nas estações-tubo e a proibição de
afixação de novos adesivos até o dia 07/10/18, ou até a superveniência da decisão de mérito (ID 276375 e ID 278274).
Contra a decisão, o Município de Curitiba impetrou Mandado de Segurança nº 0603467-55.2018.6.16.0000, onde o douto Relator, Dr. Pedro
Luís Sanson Corat deferiu o pedido liminar para restringir a divulgação de publicidade institucional apenas aos atos relativos ao transporte
integrado.
Em contestação, Rafael Valdomiro Greca de Macedo e Israel Reinstein, Secretário de Comunicação Social manifestaram-se declarando que a
petição inicial éinepta quando não especifica os fatos em que consiste a conduta de cada um dos Representados. No mérito, disseram: (1) que
a integração decorre de protocolo firmado entre os entes envolvidos; (2) a publicidade não teve início no período eleitoral; (3) inexistiu o
chamado “alinhamento deliberado entre a propaganda do Município e o programa eleitoral; (4) os adesivos existentes em 20 (vinte)
estações-tubo cumprem preceito constitucional, e sua única função éinformar os usuários que nessas 20 (vinte) estações- tubo está
disponível uma nova linha integrada Caiuá - Cachoeira, em Almirante Tamandaré; (5) desde 2017 o transporte coletivo está,
paulatinamente, voltando a ser integrado; (6) a circunscrição eleitoral édiversa da municipal, razão porque não se aplica a conduta vedada
descrita; (7) o ato de campanha não se confunde com ato de governo; (8) as imagens dos ônibus e das estações-tubo que aparecem na
propaganda eleitoral “não são propaganda institucional, pois as imagens são externas e os bens são públicos e podem aparecer na
campanha eleitoral de qualquer candidato, não havendo qualquer violação ao princípio da impessoalidade e da isonomia; (9) os precedentes
citados na inicial são inaplicáveis ao caso, em que não se menciona a candidata.
Ao final, requereram o acolhimento da preliminar em relação ao Representado Israel, e, no mérito, que seja julgada totalmente improcedente a
Representação, uma vez comprovada a inexistência da prática de conduta vedada por parte dos Representados; e ainda que, não sendo este
o entendimento, requereu-se a fixação da multa no seu mínimo legal. (ID 276970).
Em contestação, o representado Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da URBS, sustentou, preliminarmente, a inépcia da inicial dada sua
ilegitimidade passiva, haja vista a não individualização da conduta. No mérito, ratificou a defesa apresentada por Rafael Greca de Macedo,
reiterando a ausência da prática de ilícito. Ao final, requereu a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485,
VI do Código de Processo Civil. No mérito, pediu a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, pediu a fixação da multa em grau mínimo (ID
276981).
A Procuradoria Regional Eleitoral, opinou pela procedência da representação, confirmando-se a medida liminar concedida, vez que vislumbrouse no caso a caracterização de publicidade institucional transversa em período vedado (ID 286732 e 286741).
Em alegações finais, Carlos Roberto Massa Júnior e Coligação Paraná Inovador sustentaram a legitimidade dos representados, e que inicial
não éinepta. Asseveraram a prática de conduta vedada por meio de publicidade institucional transversa, o que acarretou disparidade entre os
concorrentes. Alegaram que são responsáveis pela publicidade os representados Rafael Greca de Macedo, Israel Reinstein, Ogeny Pedro
Maia Neto, e beneficiários da conduta os representados Maria Aparecida Borghetti, Coligação Paraná Decide e Sérgio Luiz Malucelli. Por fim,
ratificaram os termos e fundamentações da inicial, assim como reiteraram o pedido de procedência da representação eleitoral (ID 302419).
Em suas alegações finais, a Coligação Paraná Decide, Maria Aparecida Borghetti e Sérgio Luiz Malucelli, declararam que inexiste causa de
pedir remota na inicial, quanto a outros programas financiados pelo Governo do Paraná, razão pela qual o objeto desta ação deve ser
restringido apenas ao transporte integrado. No mérito, declararam que não houve conduta vedada porque: (1) a integração do transporte
metropolitano e de Curitiba vem sendo retomada paulatinamente desde janeiro/2017; (2) o Município não está proibido de realizar publicidade
institucional neste ano; (3) a gravação de inserção para a televisão em frente àestação-tubo de Curitiba, acompanhada do Prefeito, tratando do
tema integração do transporte metropolitano, não configura utilização de publicidade institucional em propaganda eleitoral; (4) trata-se de
mera utilização de cena externa em frente a bem público, apresentando realizações de governo, o que éadmitido pelo art. 54, §2º, I, da Lei das
Eleições e pela jurisprudência; (5) qualquer candidato pode mencionar a integração do transporte metropolitano em sua propaganda
eleitoral, fazendo cenas externas em frente àestação-tubo das linhas integradas, sem que haja óbice legal ou quebra de isonomia alegada; (6)
o adesivo colocado na estação-tubo que aparece na inserção, não se trata de “publicidade institucional” de programa da Prefeitura, mas
sim mera sinalização aos usuários da nova linha integrada recém-criada; (7) a divulgação do Município de projetos desenvolvidos em
parceria com outros entes federativos não encontra óbice, pois não se verifica caráter eleitoreiro em tais publicações, sobretudo quando
se trata de programa pré-existente e de natureza continuada.
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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Requereram a revogação da liminar, ao menos nos excertos citados. No mérito, pediram que a ação fosse julgada improcedente, e na
eventualidade de se reconhecer eventual ilicitude, que seja afastada a aplicação de sanção, haja vista a inexistência de benefício àcampanha
(ID 303042).
Rafael Greca de Macedo, Israel Reinstein e Ogeny Pedro Maia Neto, em alegações finais, reiteraram que não se descreveu os atos destes
representados na prática da suposta conduta vedada, nem se comprovou como aqueles teriam agido para a prática do ato impugnado. No
mérito, foram reiterados os argumentos já expostos nos autos. Pediram a improcedência da representação (ID 303276).
Em suas razões, a Procuradoria Geral do Município alegou, em síntese:
(1) a ilegitimidade do Município, vez que as representação que versam sobre infração ao artigo 73 da Lei nº 9.504/97 não podem ser dirigidas
aos entes estatais; (2) que ao acatar o pedido de tutela de urgência, este juízo exarou comando genérico, sem relação com a causa de pedir,
que delimita o objeto litigioso; (3) a redução da multa se faz necessária conforme inciso I do §1º do artigo 537 do CPC; (4) no pedido e na
decisão de concessão da tutela de urgência não estão indicadas quais seriam as publicidades e os atos financiados de forma direta e indireta
pelo Governo do Estado; (5) que o §3º do artigo 73 da Lei Eleitoral éclaro ao estabelecer que a proibição da veiculação da publicidade
institucional no período vedado só se aplica aos agentes públicos das esferas administrativas que estejam em disputa; (6) o abuso deveria ser
comprovado, o que não ocorreu no caso sub examine.
Requereu ao final o reconhecimento da ilegitimidade do Município de Curitiba como destinatário do pedido de tutela de urgência, bem como a
revogação da liminar no que diz respeito ao item I) do pedido inicial. Em caso de manutenção da tutela de urgência requereu seja reduzida a
astreinte, para o valor de R$ 1.000,00 por evento. (ID 344052).
A Procuradoria Regional Eleitoral ratificou integralmente o parecer exarado no ID 304122.
Éo relatório.
II - VOTO

1. Das preliminares
1.1 Das alegações de que há inépcia da inicial pela ausência de especificação do pedido e da causa de pedir
No caso, depreende-se da inicial que a causa de pedir érelacionada, e se restringe, ao ato de os representados, na condição de agentes
públicos e de beneficiários, no período eleitoral, veicularem publicidade relativa ao programa de integração Metropolitana, que se trata de ação
conjunta entre os governos municipal e estadual, realizado com a participação da URBS. Assim, afasta-se a alegação de ausência de
especificação da causa de pedir.
O argumento segundo o qual o pedido égenérico também não merece prosperar, porque, também na exordial, érevelada perfeitamente a
pretensão de que os entes envolvidos não explorem eleitoralmente a referida ação política.
Assim, não se pode, no caso, considerar inepta a inicial, sob a alegação de que o pedido égenérico.
Este Regional, inclusive, já entendeu neste sentido:
EMENTA –RECURSO. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2014. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. PARTIDO COLIGADO NA ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA. POSSIBILIDADE DE AGIR ISOLADAMENTE NA ELEIÇÃO PROPORCIONAL. INÉPCIA DA INICIAL E SENTENÇA EXTRA
PETITA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS. ESFERA ADMINISTRATIVA CUJOS CARGOS
NÃO ESTÃO EM DISPUTA. CONDIÇÃO QUE NÃO AFASTA A VEDAÇÃO LEGAL, MAS IMPÕE A NECESSIDADE DE APURAR A
POTENCIALIDADE DA CONDUTA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) 2. Não éinepta a inicial que descreve conduta
vedada descrita no art. 73, VI, “b”, da Lei das Eleições, mas cita o inciso II do mesmo artigo, ou que deixa de trazer aos autos norma
governamental para demonstrar qual prerrogativa teria sido excedida, quando essa seria de total irrelevância. 3. O Juiz não está adstrito ao
fundamento jurídico apresentado pelas partes. A essas cabe narrar os fatos e, àquele, dizer e aplicar o direito. 4. Tendo a decisão liminar
fixado os limites da lide como realização de publicidade institucional em período vedado, bem como as defesas seguido a mesma linha, não há
que se falar em cerceamento de defesa ou existência de sentença extra petita. Acórdão n.º 48824 –RE Nº 1563-88.2014.6.16.0000 Relator:
Des. Guido José Döbeli, julgado em 18 de novembro de 2014.
1.2. Da alegada inépcia da inicial pela ausência de individualização das condutas
Rejeita-se também a alegação de que a inicial éinepta porque não foram individualizadas as condutas dos agentes públicos. No caso, o
Prefeito Municipal de Curitiba, do presidente da URBS Ogeny Pedro Maia Neto e do Secretário Municipal de Comunicação do Município de
Curitiba, Israel Reinstein.
Primeiro, o debate acerca da responsabilidade do Chefe do Poder Executivo local pelo conteúdo do sítio eletrônico da Prefeitura éantigo, já
estando sedimentado o entendimento de que, ainda que existente eventual delegação de poderes para que um outro servidor público ou
agente político faça inserir publicações no sítio da Prefeitura, permanece com o Prefeito o dever de zelar pelas publicações que violem o
princípio da impessoalidade, ao promover pessoas, ainda que por intermédio de outros entes da Administração Pública Direta ou Indireta.
Nessa medida, incumbe-lhe determinar aos responsáveis pelo sítio eletrônico que dele retirem toda a publicidade institucional no período
proscrito em lei (três meses antes do pleito –art. 73, inciso VI, alínea ‘b’ da Lei das Eleições). Isto porque todos os agentes políticos e
servidores públicos inseridos no âmbito da Prefeitura Municipal lhe estão sujeitos pelo princípio da hierarquia, situação que, todavia, não retira
do Chefe do Executivo, a responsabilidade de determinar a exclusão de publicação irregular do sítio.
O mesmo raciocínio éaplicado no que tange àpublicidade veiculada nas estações-tubo, pelo representado Ogeny Pedro Maia Neto, presidente
da URBS - sociedade de economia mista gerida pela Prefeitura de Curitiba e que éresponsável pela gestão das estações-tubo, onde se
encontram os adesivos afixados em período muito próximo ao período vedado e utilizado na propaganda eleitoral da candidata representada,
bem como ao Secretário de Comunicação Social Israel Reinstein, pela participação com a promoção do evento, pela divulgação das imagens
no sítio da prefeitura com a candidata representada Cida Borghetti e o atual Prefeito Rafael Greca.
Acerca da responsabilidade dos agentes públicos envolvidos na conduta vedada, veja-se:
ELEIÇÕES 2014. RECURSOS ORDINÁRIOS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.
GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR E SECRETÁRIO DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. CONDUTA VEDADA DO ART.
73, VI, B, DA LEI 9.504/97, ABUSO DE AUTORIDADE (ART. 74 DA LEI 9.504/97) E ABUSO DE PODER POLÍTICO (ART. 22 DA LEI
COMPLEMENTAR 64/90). (...)
6. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o chefe do Poder Executivo éresponsável pela divulgação da publicidade
institucional, independentemente da delegação administrativa, por ser sua atribuição zelar pelo seu conteúdo (AgR-RO 2510-24, rel. Min. Maria
Thereza, DJe de 2.9.2016). (...)
(Recurso Ordinário nº 172365, Acórdão, Relator(a) Min. ADMAR GONZAGA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 40, Data
27/02/2018, Página 126/127)
Neste sentido, afastam-se a alegação de ilegitimidade passiva, ou de ausência de individualização das condutas, porque as publicidades
questionadas foram veiculadas tanto no sítio institucional da Prefeitura, quanto nas estações-tubo, e delas participou, inclusive, na propaganda
eleitoral, o representado então e atual Prefeito de Curitiba.
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De fato, os cargos que ocupam permite concluir acerca da responsabilidade dos representados Rafael Greca, Israel Reinstein e Ogeny Pedro
Maia Neto, sobre a veiculação feita pela publicidade institucional e nos bens que permitem o acesso do usuário ao transporte público, razão
pela qual se afasta a alegação de inépcia da inicial pela ausência de individualização das condutas dos agentes públicos elencados no polo
passivo da lide.
1.3. Da alegação de que o ente público não pode ser destinatário do comando exarado nestas representações.
O Município de Curitiba, por sua vez, sustentou que não compõe o polo passivo desta lide, e que ao agente público são dirigidas as vedações
impostas na lei eleitoral.
Afasta-se tal alegação, porquanto ébastante claro que o destinatário de ordem judicial pode ser pessoa que não compõe a lide.
Alegou ainda que a ordem, para que deixasse de divulgar os atos apoiados ou financiados de forma direta ou indireta pelo Governo do Estado
do Paraná, égenérica, e que, no caso, as divulgações tinham caráter informativo e impessoal.
Ocorre que a determinação, para que a Prefeitura Municipal de Curitiba se abstivesse de divulgar, na publicidade institucional, de forma direta
ou indireta, os atos apoiados ou financiados pelo Governo do Estado do Paraná, durante o período eleitoral, foi novamente apreciada, no
Mandado de Segurança nº 0603467-55.2018.6.16.0000, no qual o douto Relator, Dr. Pedro Luís Sanson Corat decidiu que:
(...) CONCEDO PARCIALMENTE a liminar pleiteada para que a Prefeitura Municipal de Curitiba, se abstenha de fazer uso da propaganda
institucional visando promover a imagem da Governadora candidata àreeleição, notadamente da campanha relativa àintegração do transporte
coletivo, evitando assim causar um desequilíbrio no pleito, mantendo a mesma pena de multa arbitrada em sede de Representação.
Relativamente aos demais itens da decisão impugnada, mantenho-os da forma como foram proferidos.
Assim, acolhendo tal fundamento e decisão, observa-se que fica prejudicada a decisão liminar neste proferida, restando prejudicada, portanto,
tal discussão.
2. Do mérito
A discussão versa sobre a suposta violação ao contido no artigo 73, inciso VI, alínea "b", da Lei nº 9.504/97, através da realização de
publicidade, em página institucional da Prefeitura Municipal de Curitiba, em estações-tubo e/ou terminais, que permitem o acesso ao transporte
urbano, e na propaganda eleitoral da representada Aparecida Borguetti, relativa àintegração entre as vias de transporte coletivo municipais de
Curitiba com município da região metropolitana.
O dispositivo cuja violação se alega tem o seguinte teor:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre
candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
VI - nos três meses que antecedem o pleito: (...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da
administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
(...)
§3º As vedações do inciso VI do caput, alíneas b e c, aplicam-se apenas aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos
estejam em disputa na eleição.
O referido dispositivo trata de hipóteses em que a liberdade de atuação do administrador público érestringida, dada a necessidade de se
garantir a isonomia entre os candidatos, bem como a vedação de que agentes públicos se valham de prerrogativas inerentes ao cargo em
favor de alianças políticas ou outros interesses pessoais.
No caso, a norma presume que divulgação de publicidade, no período eleitoral, pode desequilibrar o pleito e, assim, a proíbe, visando garantir
a normalidade, a lisura e a legitimidade do pleito.
Em tais hipóteses, a verificação do caráter eleitoreiro da publicidade não érequisito para configuração da conduta vedada, bastando apenas
sua ocorrência.
Sobre o tema, esta éa lição de Rodrigo Lopes Zílio:
O comando normativo estabelecido pelo art. proíbe que, no trimestre anterior ao pleito, seja efetuada publicidade institucional na circunscrição.
Portanto, a regra geral éa vedação ampla e irrestrita àpropaganda institucional no período proscrito. Para a caracterização do ilícito
édesnecessário exigir qualquer reflexo da publicidade no processo eleitoral. Com efeito, a regra proibitiva éclara: veda-se, no período glosado,
de modo abrangente, a publicidade no processo eleitoral, ou, como tem assentado o TSE, é“desnecessária a verificação de intuito eleitoreiro”
para a configuração da conduta vedada pelo art. 73, VI, b, da LE (Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 71.990 –Rel. Marcelo
Ribeiro –j.04.08.2011). No entanto, o TSE já decidiu que: a) “divulgação, por meio de folder, de atrações turísticas do Município, sem referência
àcandidatura do Prefeito àreeleição” não configura conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da LE (Recurso Especial Eleitoral nº 25.229 –Rel.
Gilmar Mendes –j. 06.12.2005); b) “a publicação de atos oficiais, tais como leis e decretos, não caracteriza publicidade institucional” (Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 25.748 –Rel. Caputo Bastos –j.07.11.2006). In Direito Eleitoral: noções preliminares, elegibilidade
e inelegibilidade, processo eleitoral (da convenção àprestação de contas), ações eleitorais. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2012, p. 534.
Observa-se que embora as vedações do inciso VI do caput, alíneas b e c, apliquem-se, a princípio, apenas aos agentes públicos das esferas
administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição, écerto, como asseveram os representantes e o douto Procurador Regional
Eleitoral, que, no caso de haver “alinhamento deliberado” entre propaganda de entes públicos diversos, na campanha eleitoral, deve ser
reconhecida a publicidade institucional indireta.
De fato, como asseveram os representantes, na inicial, esse Regional tem o entendimento de que a permissão de publicidade institucional
pelos agentes públicos de circunscrição eleitoral abrangida ou abrangente a que se refere o pleito, não se trata de autorização absoluta (RE Nº
1563-88.2014.6.16.0000 Relator: Des. Guido José Döbeli, julgado em 18 de novembro de 2014, com ementa acima transcrita)
Assim, écorreto afirmar que, verificada a realização de propaganda custeada com recursos públicos de esfera diversa do pleito, mas de forma
integrada e correlata com a veiculada nas eleições, deve-se reconhecer o descumprimento ao comando contido no art. 73, VI, "b", da Lei
9.504/97.
Neste sentido, veja-se o que entende Rodrigo Lopez Zílio :
Consoante o §3º, do art. 73, a conduta vedada prevista no art. 73, VI, b da LE érestrita àcircunscrição do pleito, ou seja, no âmbito territorial no
qual os mandatos estejam em disputa. Logo, em tese, épossível a publicidade institucional, mesmo no período proscrito, no âmbito municipal
quando ocorre a eleição geral (estadual, federal e presidencial) e éigualmente possível a publicidade na esfera estadual e federal em época de
eleições municipais. Embora possível a publicidade pelo Município na época das eleições gerais, em determinadas circunstâncias, visualiza-se
a possibilidade de um ilícito eleitoral. Por hipótese, determinado Município –cujo mandatário possui vínculo com o Presidente da República ou
com o Governador do Estado –passa a divulgar sistematicamente, no período vedado, publicidade institucional municipal, com menção de que
as obras foram financiadas pelo governo estadual ou federal. No caso em tela, ocorre uma espécie de publicidade institucional indireta, o que
também não étolerado pela legislação –sem prejuízo de apurar o fato sob a ótica do abuso de poder. In Direito Eleitoral. 5ª ed., Verbo Jurídico,
2016, p. 617.
Veja-se o que decidiu este Regional, acerca do tema, também noutros julgados:
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EMENTA –REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS EM CAMPANHA. LEI 9.504/1997, ART. 73, VI, ‘B’.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. AFIXAÇÃO DE PLACA DE OBRA PÚBLICA NO PERÍODO VEDADO. OBRA REALIZADA EM PARCERIA
ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNCIPAL. PRÉVIO CONHECIMENTO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. 1. Não há nulidade do processo ante a ausência de citação do vice, na condição de litisconsorte passivo, quando a AIJE foi
julgada procedente apenas para aplicar sanção pecuniária ao titular do cargo majoritário, sem resultar em cassação de registro ou diploma
daquele. (TSE, AgRg-REspE nº 61742, Acórdão de 07/08/2014, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJE 27/8/2014) 2. A regra contida no §3º, do art. 73,
da Lei nº 9.504/1997 não autoriza a publicidade institucional por via indireta, por meio da associação indevida da publicidade estadual/federal
com a Administração Municipal, de modo a favorecer o ente cujo mandato esteja em disputa. 3.
As condutas vedadas do art. 73, VI, “b”, da
Lei das Eleições possuem caráter objetivo, configurando-se com a simples veiculação da publicidade institucional dentro do período vedado,
independente do intuito eleitoral. 4. Resta demonstrada a responsabilidade e o prévio conhecimento do Chefe do Executivo Municipal acerca
da publicidade institucional quando o ente público municipal atua como executor e agente financeiro auxiliar da obra pública. 5. Recurso
conhecido e desprovido. (Acórdão N.º 53.058 - RE Nº 85-42.2016.6.16.0043 - Relator Dr. Roberto Tavarnaro. Julgado em 22/05/2017)
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. VINCULAÇÃO DA ATUAL ADMINISTRAÇÃO
ÀPROGRAMA INSTITUCIONAL DO GOVERNO DO ESTADO. INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 73, INCISO VI, ALÍNEA "B",
DA LEI N. 9.504/97. CARACTERIZAÇÃO. IN TELIGÊNCIA DO ART. 37, §1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ART. 74, DA LEI N.
9.504/97.
1. A administração pública se submete aos princípios constitucionais dentre os quais incluem- se a supremacia do interesse público sobre o
interesse privado, bem como o da indisponibilidade dos interesses e bens públicos, dentre outros.
2. Não configura conduta vedada propaganda institucional do governo do estado, veiculado em período de eleições municipais, quando não há
pedido de voto ou qualquer informação envolvendo a prefeitura municipal ou prefeito candidato àreeleição.
3. A vinculação direta da candidatura do atual prefeito àprograma institucional do governo do estado em período eleitoral caracteriza violação
ao princípio da impessoalidade (art. 37§ 1º, CF), recaindo na vedação do artigo 73, §3º da Lei Eleitoral, desequilibrando o pleito e faculta a
aplicação de preceito inibitório.
(TRE/PR - RE nº 115820, Relator: Luciano Carrasco Falavinha Souza, Data: 13/09/2012)
No caso, alega-se a realização de conduta vedada na modalidade transversa porque realizada através da associação da publicidade da
Administração Municipal com candidatura ao pleito estadual, caracterizada pelas seguintes condutas:
1. Ampla divulgação, em sítio mantido pela Prefeitura Municipal de Curitiba, de publicidade envolvendo a aliança política firmada entre a
governadora candidata àreeleição e o prefeito de Curitiba, como se vê da frase:
“Agora cada vez mais a grande Curitiba éuma só, GRAÇAS A ESSA PARCERIA, disse o prefeito”.
2. postagem constante do sítio da Agência de Notícias da prefeitura de Curitiba, consultada em 08/09/2018, em que consta foto na qual o
Prefeito Rafael Greca aparece com a candidata, em ônibus da linha Ligeirão Santa Cândida, sob a legenda: Articulado por Greca, convênio
repassa R$ 71 milhões e reforça integração do transporte (ID 243454).
3. adesivagem das estações-tudo, durante o período eleitoral, em cores ostensivas e com tamanho os quais, comumente são utilizados em
propaganda eleitoral, e não simplesmente para informar a população, com o seguinte teor:
“AQUI TEM INTEGRAÇÃO METROPOLITANO”
4. Realização de propaganda eleitoral gratuita, explorando o convênio, através de filmagem da candidata, e daquela com o prefeito, sob o
adesivo da integração, nas estações-tubo, com as seguintes assertivas:
“Cida: Hoje nós vamos bater um papo com o prefeito Rafael Greca sobre a integração do transporte coletivo.
Greca: A parceria com o Governo do Estado do Paraná E ÉPOR ISSO QUE EU ESTOU NA CAMPANHA DA CIDA BORGUETTI, éessencial
para a integração das linhas metropolitanas.
Cida: E vão fazer mais integrações pela região metropolitana.
Greca: Agora a grande Curitiba écada vez mais uma só, SE nós formos aqui ó, 11!
Pois bem.
A questão da integração do transporte urbano entre Curitiba e a região metropolitana édiscussão travada, comumente, tanto nas
representações eleitorais nos pleitos municipais quanto estaduais. Trata-se de política pública que muito interessa àpopulação, o que justifica a
ampla exploração do tema, no período eleitoral.
De fato, milhares de pessoas dependem do uso do transporte urbano, e o gasto com tal despesa representa significativa parcela do orçamento
familiar e do setor produtivo, razão pela qual tal matéria deve ser tratada com o cuidado cabível, para que se evite que continue sendo usado
como uma espécie de coerção do eleitor, como ocorre nos mecanismos conhecidos como clientelismo, voto de cajado e voto de cabresto.
Sobre esse tema do transporte coletivo, hoje o transporte metropolitano atende diariamente a 205 mil pessoas em 19 municípios da Grande
Curitiba, sendo que 73% dessa demanda utilizam a RIT, que atende a 14 municípios vizinhos àcapital. Cerca de 450 mil passageiros,
considerando os pagantes e isentos, são transportados diariamente pela Rede Integrada de Transporte, entre ida e volta. Disponível em:
http://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/noticia/estado-garante-r-71-mi-para-maior-integracao-do-transporte-metropolitano. Consulta em 27/09/2018
Salienta-se aqui que não está a se discutir a política de integração, ou o simples fato de a candidata e o prefeito serem filmados nas estaçõestubo, com o referido adesivo, falando da integração.
O que se discute éo fato de a publicidade institucional da Prefeitura, e a realizada pela URBS, tratar de programa em parceria com o Governo
do Estado de forma alinhada, identificando conteúdos veiculados na propaganda institucional e a propaganda eleitoral, razão que faz
reconhecer a inequívoca publicidade institucional indireta, em violação ao disposto no art. 73, VI, "b", da Lei Eleitoral.
Na espécie, resta configurado o descumprimento da norma, pois há propaganda institucional que fere a igualdade de oportunidade entre os
candidatos, amplamente divulgada em pelo menos 20 (vinte) estações-tubo de ônibus de Curitiba, por meio de adesivos afixados de forma
ostensiva, com os dizeres: "aqui tem integração metropolitana". Tal publicidade, na forma em que veiculada, além de ter sido divulgada em
notícia pelo sítio municipal, com nota e fotografia mostrando a aliança existente entre os políticos representados Cida Borguetti e Rafael Greca,
também foi utilizada, com o mesmo contorno, na propaganda eleitoral, caracterizando publicidade ostensiva em benefício da atual
Governadora do Estado e candidata àreeleição, que usa, em sua promoção, a parceria política firmada com o atual Prefeito de Curitiba.
Dessa forma, ocorreu no caso, a publicidade institucional transversa, porque veiculada por agente público e com recursos de ente da
administração diverso do pleito, no site da prefeitura e nas estações de transporte urbano.
Tal publicidade foi aproveitada na propaganda eleitoral da candidata ao cargo de governadora. Essa conduta, de explorar uma ação política
atual e em curso, caracteriza a violação ao princípio da impessoalidade na gestão pública, e tal aproveitamento poderia levar os gestores,
candidatos àreeleição, que não se desincompatibilizam, a praticar atos, durante o período de campanha, exatamente com o objetivo de
explorá-los eleitoralmente.
De fato, a exploração de tal programa, de forma continuada àsua execução e extensão pode ser observada como meio de induzir o eleitor, a
votar e apoiar nas candidaturas que podem viabilizar tal integração do transporte coletivo, cujo temor de não continuidade éutilizado nas
campanhas eleitorais, a cada dois anos. Éo que se vê, no caso, éo uso da publicidade institucional da Prefeitura com vistas àexploração de tal
programa, em curso, de forma a insinuar ao eleitor que a integração será maior e apenas será levada a cabo, se o “11” ganhar.
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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Ainda, não há que se dizer que a colocação do adesivo nos terminais, no período eleitoral, da forma como exposto, trata-se de mera
publicidade educativa, informativa ou de orientação social. O que se depreende do contexto éque tal publicidade foi efetivada com vistas ao
uso eleitoreiro. A conclusão que aqui se chega tem a ver com a forma em que a publicidade foi realizada –no período eleitoral, em cores e
tamanho ostensivo, e ainda, explorado na propaganda eleitoral, veiculada sob a filmagem do prefeito e da candidata.
Assim, rejeita-se a alegação de que tal publicidade tem caráter informativo acerca da nova linha integração, até porque tal meio, qual seja, o
adesivo, naquela dimensão e cores, não costuma ser utilizado como forma de divulgar ou informar ou usuários quando surgem novas linhas de
integração metropolitana.
Com efeito, não se está diante de uma publicidade institucional comumente utilizada como forma de esclarecer ou informar o usuário do
serviço. Ao contrário, o caso em exame trata de veiculação de grandes adesivos, quando comparado com o tamanho e forma da publicidade
normalmente utilizado para informar acerca de alteração de horário de ônibus, linhas existentes e novas linhas de transporte, circunstância que
afasta o reconhecimento do caráter meramente informativo dos adesivo, até porque explorados eleitoralmente, pelo prefeito municipal, em
favor da candidata ao pleito.
De fato, a publicidade institucional realizada viola o artigo 73, §3º, da Lei nº 9.504/97, ao beneficiar a campanha eleitoral da representada e
Governadora Cida Borghetti, através da publicidade em sítios da Prefeitura, terminais de ônibus, estações-tubo, além da participação pessoal
nos programas eleitorais da ora candidata, para divulgação das benesses que serão obtidas pelo eleitorado que usa o transporte urbano, “se o
11 ganhar”.
Assim sendo, caracterizada publicidade institucional transversa em período vedado, a procedência da representação émedida que se impõe,
com o reconhecimento de que são responsáveis pela publicidade os representados Rafael Greca de Macedo, Israel Reinstein, Ogeny Pedro
Maia Neto, e beneficiários da conduta os representados Maria Aparecida Borghetti, Coligação Paraná Decide e Sergio Luiz Malucelli.
O valor da multa, por sua vez, deve ser fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada um dos representados, com exceção de Israel
Reinstein e Ogeny Pedro Maia Neto, o que éadequado e proporcional. Isto em conta da natureza das veiculações, da ampla promoção
pessoal, da quantidade de 20 (vinte) adesivos ostensivamente expostos nos bens de destinação pública, em período vedado, além da grande
exploração do tema, tanto no sítio institucional quanto na propaganda eleitoral, ambas com participação do agente público e da candidatura
beneficiária.
Em relação a Israel Reinstein e Ogeny Pedro Maia Neto, entendo que a relação de subordinação ao Prefeito de Curitiba e a ausência de
benefício direto por não se tratarem de candidatos ao pleito, nem mesmo de um possível benefício futuro, impõe a fixação da multa no valor
mínimo de R$ 5.320,50 (cinco mil e trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), na forma proposta pelo Dr. Antônio Franco Ferreira da Costa
Neto.
Por fim, considero que a irregularidade dos adesivos afixados nas estações-tubos, bem como sua exploração na propaganda eleitoral, não
mais subsiste com a realização do pleito no último dia 07, podendo após essa data fixar livremente os adesivos que o Município de Curitiba
julgar necessários, dando a publicidade de forma discricionária.
Ante o exposto, e na mesma linha do parecer ministerial, julgo procedente o pedido, reconhecendo a prática da conduta vedada pelo artigo 73,
inciso VI, alínea “b”, da Lei nº 9.504/97, para condenar os representados Maria Aparecida Borghetti, Coligação Paraná Decide e Sergio Luiz
Malucelli, bem como Rafael Greca de Macedo, àmulta de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), individualmente, conforme previsão no artigo 73, §§4º
e 8º, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 77, §4º, da Resolução TSE nº 23.551/17, fixando-a no montante de R$ 5.320,50 (cinco mil e trezentos e
vinte reais e cinquenta centavos) em relação aos representados Israel Reinstein, Ogeny Pedro Maia Neto, também individualmente.
Écomo voto.
Curitiba, 28 de novembro de 2018.
Graciane Lemos - Relatora

Adoto o relatório originário e acompanho a i. relatora na análise das preliminares.

Trata-se de representação por conduta vedada ajuizada pela Coligação “Paraná Inovador” e Carlos Roberto Massa Júnior contra Maria
Aparecida Borghetti, Sérgio Luiz Malucelli, Coligação “Paraná Decide”, Rafael Greca de Macedo, Israel Reinstein e Ogeny Pedro Maia Neto,
em razão da prática de condutas vedadas por meio de publicidades institucionais da Prefeitura de Curitiba enaltecendo a Governadora em
razão de convênios e parcerias, bem como o uso dessa publicidade na propaganda da candidata.
A e. Relatora reputou configuradas as condutas vedadas e responsabilizou pelas condutas todos os representados, do que, com a devida
vênia, divirjo.
Inicialmente, no que tange àresponsabilização do Secretário Municipal de Comunicação, Israel Reinstein, e do Presidente da URBS, Ogeny
Pedro Maia Neto, mister rememorar a regra contida no §8º do artigo 73 da Lei das Eleições:
§8º Aplicam-se as sanções do §4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que
delas se beneficiarem.
Com o devido respeito aos votos dissonantes, mas não consigo alcançar a compreensão dos motivos pelos quais esses agentes públicos
poderiam ser responsabilizados.
Éentendimento assente que os responsáveis pela propaganda institucional dos estados e municípios éo chefe do Poder Executivo local. No
sentido:
(...)
6. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o chefe do Poder Executivo éresponsável pela divulgação da publicidade
institucional, independentemente da delegação administrativa, por ser sua atribuição zelar pelo seu conteúdo (AgR-RO 2510-24, rel. Min. Maria
Thereza, DJe de 2.9.2016).
7. Ademais, igualmente pacificada a orientação de que a multa por conduta vedada também alcança os candidatos que apenas se
beneficiaram delas, nos termos dos §§5º e 8º do art. 73 da Lei 9.504/97, ainda que não sejam diretamente responsáveis por ela, tal como na
hipótese de vice-governador.
[TSE, RO nº 172365/DF, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 27/02/2018, não destacado no original]
Como se observa, a responsabilidade pela publicidade institucional éobjetiva, recaindo sobre o Chefe do Poder Executivo. Em algumas
unidades da federação, como éo caso do Estado do Paraná, existe uma delegação administrativa para o Secretário de Comunicação ou
equivalente; essa delegação, quando existente, não elide a responsabilidade originária do mandatário. Exatamente este éo conteúdo do
julgado acima, que exprime a jurisprudência dominante.
Todavia, no caso do Município de Curitiba, não há notícia da existência de delegação administrativa para o Secretário de Comunicação e,
muito menos, para o Presidente da URBS. Desse modo, publicidade institucional da Prefeitura de Curitiba não se encontra, para fins eleitorais,
sob a responsabilidade objetiva do Secretário. Tampouco do Presidente da URBS, mesmo que o assunto versado seja o transporte coletivo
urbano.
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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Inexistindo responsabilidade objetiva desses agentes públicos, sua punição pela publicidade institucional do Município somente poderia se dar
por meio de prova da sua participação na produção e/ou autorização para a veiculação, prova esta que não foi produzida nestes autos.
Por esses motivos, rejeito de plano a responsabilização de Israel Reinstein e Ogeny Pedro Maia Neto quanto àpropaganda institucional de
Curitiba.
Quanto ao conteúdo dessa publicidade, mister a análise individualizada das mídias impugnadas, que se podem dividir em três: vídeo,
publicidade no site da prefeitura e foto.
O vídeo (id. 243452), retirado da propaganda oficial da candidata CIDA, consiste na manifestação de apoio do prefeito de Curitiba GRECA.
Basicamente, há referência àparceria entre Estado e Município para viabilizar a integração do transporte urbano de Curitiba com o da Região
Metropolitana, com falas de ambos e, como pano de fundo, uma estação tubo adesivada com a inscrição “Aqui tem integração”.
Esse vídeo nada tem de irregular. O adesivo éabsolutamente impessoal, não ostentando qualquer indicação que possa ser conectada a
qualquer candidatura, e tem nítido caráter informativo –afinal, a integração foi descontinuada na gestão municipal anterior, constituindo
promessa de campanha do atual prefeito a reintegração. Ainda, não há qualquer vedação legal ou mesmo restrição de natureza partidária a
que o prefeito participe da propaganda oficial da Governadora candidata àreeleição, manifestando seu apoio pessoal.
A publicidade no site da prefeitura (id. 243454) também nada tem de irregular. Trata-se de notícia antiga, cujo texto de três linhas descreve a
assinatura de convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado para a integração do transporte coletivo. Poderia, em tese, ser considerada a
quebra da impessoalidade em favor do prefeito, uma vez que a chamada diz que o convênio foi “articulado por Greca”. Também aqui, ilícito
algum a se reconhecer.
Finalmente, a matéria descrita no parágrafo anterior contém uma fotografia na qual aparecem o prefeito e a então vice-governadora de mãos
dadas dentro de um ônibus. Especificamente neste ponto, embora também não vislumbre qualquer finalidade eleitoreira imediata, até para
manter a coerência com a linha dos meus julgados anteriores, reputo ter havido falta de cuidado por parte do prefeito.
Com efeito, embora tenha retirado essa matéria do site oficial da prefeitura, a fotografia continuou disponível no período eleitoral na galeria de
imagens e, conquanto produzida em momento anterior, caracteriza a conduta vedada porque traduzia uma vantagem àcandidatura de CIDA. A
meu sentir, em que pese ser nítida a ausência de má-fé de GRECA no ponto, fato éque a fotografia continuava disponível, configurando a
publicidade institucional não informativa.
Forte nessa argumentação, reputo configurada a conduta vedada exclusivamente em relação àfotografia que continuava disponível no site
oficial da Prefeitura em período vedado, razão pela qual fixo a multa no mínimo legal, individualmente, em desfavor do agente público Rafael
Greca de Macedo e dos beneficiários Maria Aparecida Borghetti, Sérgio Luiz Malucelli e Coligação “Paraná Decide”, afastada a
responsabilização do Secretário Israel Reinstein e do Presidente da URBS Ogeny Pedro Maia Neto.
Curitiba, 28 de novembro de 2018
JEAN LEECK

VOTO DE DESEMPATE
Cuida-se de representação ajuizada pela COLIGAÇÃO PARANÁ INOVADOR e por CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR em face de MARIA
APARECIDA BORGHETTI, SERGIO LUIZ MALUCELLI, COLIGAÇÃO PARANÁ DECIDE, RAFAEL GRECA DE MACEDO, ISRAEL
REINSTEIN e OGENY PEDRO MAIA NETO (id 243449), por suposta prática da conduta vedada descrita no art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97
–veiculação de publicidade institucional em período vedado.
A relatora, Dra. Graciane Aparecida do Valle Lemos, proferiu voto no sentido de rejeitar as preliminares arguidas, inclusive a de ilegitimidade
passiva de Israel Reinstain e de Ogeny Pedro Maia Neto e, no mérito, julgou procedente a representação, condenando-se os quatro primeiros
representados ao pagamento de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e os dois últimos ao pagamento de multa no valor de R$
5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos).
Foi integralmente acompanhada, tanto no julgamento das preliminares como no mérito, pelos Drs. Antonio Franco Ferreira da Costa Neto e
Pedro Luís Sanson Corat.
O Dr. Jean Carlo Leeck e o Des. Tito Campos de Paula votaram pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva de Israel e Ogeny e,
no mérito, pela procedência parcial da representação, entendendo que apenas a publicação da reportagem constante do documento 4 da
petição inicial (id 243454), na qual aparece fotografia da então candidata Cida Borghetti de mãos dadas com o Prefeito Rafael Greca,
configurou veiculação de publicidade institucional transversa em período vedado, razão pela qual votaram pela aplicação de multa no valor de
R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) aos quatro primeiros representados.
Por fim, o Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, além de votar pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva de Israel e Ogeny, no
mérito, votou pela improcedência da representação.
Nessas circunstâncias, tem-se que houve empate na votação com relação àpreliminar de ilegitimidade passiva de Israel e Ogeny e, no mérito,
com relação (i) àreportagem constante do documento 5 da petição inicial (id 243455), (ii) àpropaganda eleitoral gratuita veiculada pela então
candidata Cida Borghetti (id 243452) e (iii) ao adesivo colado em alguns estações-tubo da cidade de Curitiba (foto da p. 4 da petição inicial –id
243447).
Diante do empate mencionado, na qualidade de Presidente desta Corte e com base no art. 78 do Regimento Interno deste Tribunal, passo a
proferir voto de desempate.
Primeiramente, no tocante àpreliminar, acompanho o voto da relatora pela rejeição, haja vista que Israel Reinstein, na qualidade de Secretário
de Comunicação Social da Prefeitura de Curitiba, e Ogeny Pedro Maia Neto, na qualidade de diretor-presidente da URBS-Urbanização de
Curitiba S/A, são os responsáveis, respectivamente, juntamente com o Chefe do Poder Executivo Municipal, pela publicação de conteúdos na
página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na internet, e pela autorização de colocação de adesivos em estações-tubo.
Desse modo, caso alguma reportagem publicada no sítio da Prefeitura ou algum adesivo que tenha sido fixado em estação-tubo sejam
caracterizados como veiculação de publicidade institucional no período vedado (3 meses que antecedem o pleito), tais agentes públicos podem
vir a ser responsabilizados, nos termos dos §§1º e 4º do art. 73 da Lei nº 9.504/971.
No mérito, a representação está fundada na alegação de veiculação de publicidade institucional consubstanciada em 4 fatos:
1. fixação de adesivos em estações-tubo;
2. propaganda na modalidade inserção da candidata Cida Borghetti veiculada no horário gratuito eleitoral;
3. reportagem publicada no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 08/09/2018 (documento 5 da petição inicial); e
4. reportagem publicada no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 08/09/2018 (documento 4 da petição inicial).
Com relação ao fato 4, conforme acima relatado, por votação de 5 x 1, a maioria entendeu por sua irregularidade, não havendo, portanto,
empate.
Todavia, em relação aos demais fatos, os Drs. Graciane, Antonio e Pedro enquadraram como conduta vedada, enquanto o Des. Tito, o Des.
Luiz Fernando e o Dr. Jean consideraram lícitas as condutas, o que impacta no valor da multa a ser aplicada, tendo em vista os valores mínimo
e máximo previstos na legislação.
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Portanto, considerando que houve empate em relação a 3 publicidades que embasam a inicial, passo àanálise neste voto para verificar se ditas
publicidades referentes àintegração do transporte coletivo entre Curitiba e região metropolitana, configuram, ou não, veiculação de publicidade
institucional em período vedado.
1. Fixação de adesivos em estações-tubo:
Consta dos autos que foram fixados em algumas estações-tubo da cidade, mais especificamente naquelas pertencentes àlinha
Caiuá/Cachoeira –que faz o trajeto entre Curitiba e Almirante Tamandaré –, adesivos, contendo a seguinte inscrição: “AQUI TEM
INTEGRAÇÃO METROPOLITANA”.
Considerando o contido nos Ofícios DOP/214/2018 e DOP/229/2018 (id 276973), expedidos pelo Diretor de Operações da URBS, dos quais se
colhe, respectivamente, que das 328 estações-tubo de Curitiba, 20 foram adesivadas e que “referidos adesivos foram aplicados nas estações
tubos da linha 702 –Caiuá/Cachoeira devido ao retorno da integração direta entre esses Terminais”, com o objetivo de “melhor orientar os
usuários da nova linha de que a ligação direta épossível, quando até então esta era seccionada em duas linhas”, e
Considerando que dos adesivos não se infere qualquer menção ao Governo do Estado do Paraná ou àentão candidata Cida Borghetti,
Depreende-se que o condão da fixação desses adesivos foi tão-somente de informar os usuários de mencionada linha a integração de
transporte público recentemente instalada.
Conclui-se, desse modo, que tais adesivos tratam-se de publicidade institucional do município de Curitiba, a qual, repise-se, não faz menção
ao Governo do Estado, de modo que não configura publicidade institucional transversa que tenha favorecido a campanha da ora recorrente, e
que pode ser normalmente veiculada no ano de eleições gerais, nos exatos termos do §3º do art. 73 da Lei das Eleições, verbis:
Art. 73. (...)
§3º As vedações do inciso VI do caput, alíneas b e c, aplicam-se apenas aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos
estejam em disputa na eleição.
(destacou-se)
Quanto a este tópico, portanto, entendo que não houve prática de conduta vedada.
2. Propaganda na modalidade inserção da candidata Cida Borghetti veiculada no horário gratuito eleitoral:
A recorrente Maria Aparecida Borghetti, em inserções veiculadas no horário eleitoral gratuito, fez menção àparceria firmada com a Prefeitura
Municipal de Curitiba, referente àintegração de linhas do transporte coletivo de Curitiba e Região Metropolitana, nos seguintes termos:
CIDA: Hoje nós vamos bater um papo com o Prefeito Rafael Greca sobre a integração do transporte coletivo.
GRECA: A parceria com o Governo do Estado, e épor isso que eu estou na campanha da Cida Borghetti, éessencial para a integração das
linhas metropolitanas.
CIDA: E vamos fazer mais integrações pela região metropolitana.
GRECA: Agora, a grande Curitiba écada vez mais uma só se nós formos, aqui ó, no 11.
NARRADOR: Cida 11, firme e forte.
Aqui, não há que se falar em publicidade institucional, seja do Governo do Estado ou da Prefeitura de Curitiba, pois não se trata de propaganda
custeada com dinheiro público, mas sim realizada às expensas da candidata.
Logo, sua veiculação, apenas enaltecendo atos realizados enquanto Governadora ou Vice-Governadora, não se enquadram em nenhuma das
condutas vedadas listadas no art. 73 da Lei nº 9.504/97.
Éplenamente lícito aos candidatos a cargos eletivos, em suas propagandas eleitorais, divulgar atos parlamentares realizados, bem assim delas
participar apoiadores, desde que observados os requisitos contidos no art. 54 da Lei das Eleições.
Assim, também neste tópico, entendo não haver nenhuma ilicitude na propaganda.
3. Reportagem publicada no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 08/09/2018:
No documento 5 da petição inicial (id 243455), consta reportagem veiculada no sítio eletrônico da Prefeitura de Curitiba, com o seguinte teor:
Greca acompanha circulação da linha entre Curitiba e Almirante Tamandaré
O prefeito Rafael Greca acompanhou, neste domingo (26/8), o segundo dia de circulação da linha Caiuá/Cachoeira, que faz o trajeto direto
(ligeirinho) entre Curitiba e Almirante Tamandaré. Émais uma linha de integração de transporte público com a região metropolitana retomada
pela Prefeitura, um dos compromissos de Greca durante a campanha eleitoral.
Antes chamada de Fazendinha/Tamandaré, a linha passou a ser identificada agora como Caiuá/Cachoeira. Esta éa sétima integração
retomada pela Prefeitura de Curitiba e Governo do Estado desde o início de 2017, lembrou Greca. “Nesses meus 20 meses de gestão, seis
linhas de ônibus foram integradas àRegião Metropolitana de Curitiba, com mais de 60 mil usuários beneficiados: Colombo/CIC, Araucária/CIC,
Angélica/CIC, PUC/Fazenda Rio Grande, Roça Grande/Santa Cândida e Quatro Barras/Santa Cândida”, lembrou o prefeito.
As linhas de integração são uma operação mista entre Urbs (Urbanização de Curitiba S/A) e Comec (Coordenação da Região Metropolitana).
“Agora cada vez mais a Grande Curitiba éuma só, graças a essa parceria”, disse o prefeito.
O trajeto da linha Caiuá/Cachoeira será quase o mesmo da linha anterior (Fazendinha/Tamandaré). Do terminal do Caiuá, na CIC, até o
terminal do Cachoeira, em Almirante Tamandaré, a linha Caiuá/Cachoeira terá 11 paradas. “Em horários de pico essa linha tem um ônibus a
cada sete minutos, fora desse horário éum a cada 15 minutos”, explica o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto.
O ligeirinho Fazendinha/Tamandaré esteve em circulação até 2014. Quando foi desativado, transportava quase 23 mil passageiros por dia útil.
Depois da desintegração, a linha ficou dividida e para seguir viagem até o município vizinho os passageiros tinham de entrar em três ônibus.
“Com a mudança, o passageiro economiza, em média, meia hora”, acrescentou o presidente da Urbs.
Mudanças
Com a reintegração, deixa de funcionar a linha Fazendinha/Guadalupe, que era a parte urbana do trecho, e também a linha do trecho
metropolitano, a Cachoeira/Centro Cívico.
Nesta segunda-feira (27/8), a Urbs também ativará uma linha de reforço entre o Terminal Caiuá e a estação-tubo Santa Quitéria, por onde
passa também o Inter 2.
O ônibus Caiuá/Santa Quitéria vai atender passageiros nos horários de pico, pela manhã e àtarde, durante dias úteis.
A decisão da Urbs em ativar um trecho entre o Caiuá e a estação-tubo Santa Quitéria foi baseada em pesquisa feita com passageiros do
terminal.
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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Veja os pontos de parada da nova linha
Terminais Caiuá e Fazendinha
Estações-tubo: Santa Quitéria, Água Verde, Westphalen, Guadalupe, Praça Dezenove de Dezembro (sentido Almirante Tamandaré),
Prefeitura, Centro Cívico e Ahú
Terminais Barreirinha e Cachoeira, em Almirante Tamandaré
Não há dúvida de que se está diante de uma publicidade institucional do município de Curitiba, mas tal qual ocorreu no tópico 1, também aqui
não se fez nenhuma alusão àcandidatura da Cida Borghetti, de modo que a veiculação da matéria não lhe trouxe nenhum benefício eleitoral.
Mencionou-se apenas que essa integração era a sétima realizada entre a Prefeitura e o Governo do Estado. E tal informação, por não trazer,
repise-se, nenhum benefício àcandidata àreeleição, não pode ser considerada como uma publicidade institucional transversa no período
vedado.
Assim, também aqui, não há que se falar na conduta vedada do art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97, diante do contido no já transcrito §3º de
referido art. 73.
Nessas condições:
a) acompanho a Relatora na rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva de Israel Reinstain e de Ogeny Pedro Maia Neto;
b) acompanho a divergência instaurada pelo Dr. Jean, entendendo que os adesivos fixados nas estações-tubo, a propaganda veiculada no
horário eleitoral gratuito de Cida Borghetti e a reportagem publicada no sítio eletrônico da Prefeitura de Curitiba em 08/09/18 (id 243455) não
se subsomem àconduta descrita na alínea “b” do inciso VI do art. 73 da Lei das Eleições, votando pela aplicação de multa aos representados
Rafael Greca de Macedo, Israel Reinstain, Maria Aparecida Borghetti, Sergio Luiz Malucelli e àColigação “Paraná Decide” no valor de R$
5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), tendo em vista que apenas um dos fatos narrados nos autos subsumiu-se
àconduta vedada descrita no art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97.
Pelo exposto, tendo a maioria desta Corte votado que (i) apenas a reportagem constante do documento 4 da petição inicial (id 243454)
configurou veiculação publicidade institucional transversa em período vedado e que (ii) responsabilizam-se por essa veiculação tanto o Prefeito
Municipal Rafael Greca de Macedo e o Secretário de Comunicação Israel Reinstain, sendo dela beneficiários os então candidatos Maria
Aparecida Borghetti e Sergio Luiz Malucelli e a Coligação “Paraná Decide”, o resultado do presente julgamento éo seguinte:
- por unanimidade de votos, a Corte rejeitou a preliminar de inépcia da inicial pela ausência de especificação do pedido e da causa de pedir;
- por maioria de votos, a Corte rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva de Israel Reinstain e de Ogeny Pedro Maia Neto;
- por maioria de votos, a Corte julgou parcialmente procedente a representação, para o fim de reconhecer como conduta vedada apenas a
veiculação da reportagem constante do documento 4 da petição inicial (id 243454), aplicando aos representados Rafael Greca de Macedo,
Israel Reinstain, Maria Aparecida Borghetti, Sergio Luiz Malucelli e Coligação “Paraná Decide” multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil
trezentos e vinte reais e cinquenta centavos).
Permanece como redatora do acórdão a Dra. Graciane Aparecida do Valle Lemos, tendo em vista que restou vencida apenas parcialmente no
mérito (art. 80, §1º, RITRE).
Curitiba, 06 de dezembro de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente
1 Art. 73. (...)
§1º Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição,
nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou
entidades da administração pública direta, indireta, ou fundacional.
(...)
§4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os
responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil Ufirs.

EXTRATO DA ATA
REPRESENTAÇÃO Nº 0602192-71.2018.6.16.0000 - 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 - REPRESENTADO: MARIA APARECIDA BORGHETTI, SERGIO LUIZ MALUCELLI, COLIGAÇÃO PARANÁ DECIDE, Advogados
do(a) REPRESENTADOS: VITOR AUGUSTO WAGNER KIST - PR75805, PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - PR90004, JULIANA COELHO
MARTINS - PR58491, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR86785, ANTONIO CLAUDIO KOZIKOSKI JUNIOR - PR36820, CARLA
CRISTINE KARPSTEIN - PR23074, VANIA DE AGUIAR - PR36400, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666, FLAVIO PANSIERI PR31150, REPRESENTADOS: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO - Advogados do(a) REPRESENTADO: GREYCE CAROLINE
DOS SANTOS - PR61763, GIOVANI GIONEDIS - PR08128, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR08123, MIGUEL ADOLFO
KALABAIDE - PR35315, REPRESENTADOS: ISRAEL REINSTEIN E OGENY PEDRO MAIA NETO - Advogados do(a) REPRESENTADOS:
GREYCE CAROLINE DOS SANTOS - PR61763, GIOVANI GIONEDIS - PR08128, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR08123
DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte julgou parcialmente procedente a representação, nos termos do voto da Relatora. Votou a Relatora pela
procedência da representação, acompanhada pelos Juízes, Antônio Franco Ferreira da Costa Neto e Pedro Luiz Sanson Corat. Divergiram da
Relatora o Juiz Jean Carlo Leeck e Desembargador Tito Campos de Paula, que votaram pela procedência parcial da Representação e o
Desembargador Luis Fernando Wowk Penteado pela improcedência. Voto de desempate do Desembargador Luiz Taro Oyama pela
procedência parcial, permanecendo como Relatora a Juíza Graciane Aparecida do Valle Lemos, vez que restou vencida apenas parcialmente
no mérito.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Taro Oyama. Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores:
Desembargador Tito Campos de Paula –Substituto em exercício, Juízes Pedro Luis Sanson Corat, Graciane Aparecida do Valle Lemos,
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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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 06.12.2018.

Proclamação da Decisão
Por maioria de votos, a Corte julgou parcialmente procedente a representação, nos termos do voto da Relatora. Curitiba, 06/12/2018
RELATOR(A) GRACIANE APARECIDA DO VALLE LEMOS

Processo 0603703-07.2018.6.16.0000

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0603703-07.2018.6.16.0000 - Moreira Sales - PARANÁ
[Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos]
RELATOR: GRACIANE LEMOS
NOTICIANTE: MANOEL OLIMPIO MAIA DOS SANTOS
Advogado do(a) NOTICIANTE:
SENTENÇA
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO
Estes autos correspondem a procedimento destinado àapuração de divulgação de material de propaganda eleitoral irregular, consistente na
indicação de Lula como candidato àPresidência da República, o que foi proibido em decisão que julgou o seu registro de candidatura, objeto
também tratado na representação proposta pela Procuradoria Regional Eleitoral nos autos de nº 0603531-.2018.6.16.0000, que tramitou e se
encerrou com a prolação da seguinte sentença que adiante transcrevo:
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
Trata-se de representação eleitoral, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face de
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO ESTADO DO PARANÁ; FLORISVALDO FIER, candidato ao cargo de
Governador pelo PT-PR; ANATERRA VIANA, candidata ao cargo de Vice-Governador; MIRIAN APARECIDA GONÇALVES, candidata ao
cargo de Senadora pelo PT-PT, e seus suplentes, WILSON RAMOS FILHO e JOÃOZINHO SANTANA; ANTÔNIO TADEU VENERI, candidato
ao cargo de deputado estadual; GLEISI HELENA HOFFMANN, candidata ao cargo de deputada federal; RIVADAL DONIZETE
PADILHA, candidato ao cargo de deputado estadual; ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA, candidato ao cargo de Senador, e
seus suplentes, LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI e IRONDI MANTOAN PUGLIESI; LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN, candidata ao
cargo deputada estadual; ARILSON MAROLDI CHIORATO, candidato ao cargo de deputado estadual; JOSÉ CARLOS BECKER DE
OLIVEIRA E SILVA, candidato ao cargo de deputado federal; JOSÉ RODRIGUES LEMOS, candidato ao cargo de deputado estadual; ENIO
JOSÉ VERRI, candidato ao cargo de deputado federal; GILBERTO GRZESZEZESZYN, candidato ao cargo de deputado federal; ANTENOR
GOMES DE LIMA, candidato ao cargo de deputado estadual; ARILSON MAROLDI CHIORATO, candidato ao cargo de deputado estadual e
PÉRICLES DE HOLLEBEN MELLO, candidato ao cargo de deputado estadual, em razão da distribuição de material de propaganda eleitoral
vinculando candidaturas regionais ao ex-presidente LULA como candidato ao cargo de Presidente da República.
Em 29 de setembro de 2018 o d. Juiz plantonista proferiu decisão liminar declarando-se incompetente para apreciar o pedido por entender que
os materiais impugnados envolviam também propaganda relativa ao cargo de Presidente da República e determinou a remessa dos autos ao
C. Tribunal Superior Eleitoral.
Em 1º de outubro sobreveio pedido de reconsideração sob o argumento de que “o Tribunal Superior Eleitoral julgou procedentes as
impugnações apresentadas nos autos do RCAND nº 0600903-50.2018.6.00.0000, declarando a inelegibilidade do pretenso candidato (com
base no artigo 1º, inciso I, alínea “e”, itens 1 e 6, da Lei Complementar nº 64/1990) e indeferindo o pedido de registro de sua candidatura ao
cargo de Presidente da República e que, ainda na ocasião, facultou àColigação “O Povo Feliz de Novo” a substituição de Luiz Inácio Lula da
Silva, no prazo de dez dias, e vedou a prática de atos de campanha do candidato com pedido de registro indeferido.”; e, que “não obstante a
decisão proferida pela Corte Eleitoral Superior, a agremiação partidária representada persiste em veicular propaganda eleitoral com
enaltecimento da figura do ex-candidato Lula, apresentando-o ora como se candidato fosse, ora de forma insidiosa, buscando induzir o eleitor
ao erro para acreditar que o ex-candidato ainda goza de tal status”; que “o Juiz Auxiliar plantonista declarou a incompetência deste TRE-PR
para julgamento do feito, entendo que, por envolver propaganda política de ex-candidato àpresidência, havia que se declinar competência em
favor do Tribunal Superior Eleitoral”, mas que “o pleito deduzido pelo Ministério Público Eleitoral na inicial está acobertado pelo poder de polícia
conferido aos Tribunais Regionais Eleitorais pelo art. 41, parágrafos §1º e 2º, da Lei nº 9.504/97”; que houve denúncias que chegaram ao
conhecimento da Procuradoria Regional Eleitoral de distribuição irregular de propaganda eleitoral em outros municípios, conforme íntegra da
Notícia de Fato nº 1.25.000.004649/2018-11, que segue em anexo, razão pela qual aditou-se a inicial para incluir, na lista de locais a ser
realizada a busca e apreensão, os endereços dos Diretórios Municipais que seguem:
a) Francisco Beltrão - Rua São Lucas, 64, Cristo Rei, Francisco Beltrão-PR, CEP: 85.602-475;
b) Foz do Iguaçu - Avenida Tancredo Neves, Porto Belo, Foz do Iguaçu-PR, CEP: 85.867-000;
c) Ivaiporã (Borrazópolis) - Rua Arapongas, 740, Centro,Ivaiporã-PR, CEP: 86.870-000;
d) Grandes Rios - Rua São Sebastião, 499, Centro, Ortigueira-PR, CEP: 84.350-000;
e) Cascavel (Campo Bonito) - Rua Souza Naves, 3983 –9º andar, sala 907, Centro, Cascavel-PR, CEP: 85.810-070.
Mencionou que : “este Órgão Ministerial recebeu e-mail do escritório de advocacia responsável pela orientação jurídica do Partido dos
Trabalhadores no Paraná, informando que os materiais de campanha desatualizados que ainda contivessem a indicação de Lula como
candidato àPresidência teriam sido recolhidos nos diretórios municipais e comitês de campanha, bem como que a agremiação não possui
intenção de desobedecer o comando judicial e dispõe-se àentrega do material àJustiça Eleitoral ou ao Ministério Público Eleitoral”.
Pleiteou, ao final, pela reconsideração da decisão anterior e pela concessão da medida liminar para determinar ao Partido dos Trabalhadores
do Estado do Paraná que entregue o material de campanha que apresente o ex-presidente Lula como candidato àPresidência da República da
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agremiação no prazo de 1 (um) dia; e que transcorrido o referido prazo, sejam expedidos mandados de busca e apreensão com fundamento no
artigo 139, IV c/c o artigo 301 do CPC, ou que sejam expedidos imediatamente os mandados de busca e apreensão.
Em 02/10/18, ao analisar o pedido de reconsideração formulado pelo Ministério Público Eleitoral, observei que na presente representação não
há nenhum pedido de apreciação jurisdicional relativa àcandidatura do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, matéria indubitavelmente de
competência exclusiva do Tribunal Superior Eleitoral, mas sim um pedido de recolhimento de material de propaganda que o divulga ainda
como candidato àPresidência da República, juntamente com candidatos que disputam os cargos de Deputados Estadual, Deputado Federal,
Senador e Governador no estado do Paraná.
Éfato que no exercício de sua competência, o C. Tribunal Superior Eleitoral concluiu pelo indeferimento do registro de candidatura do expresidente Lula, no julgamento dos autos RCand de nº 0600903-50.2018.0.00.0000, com base no artigo 1º, inciso I, alínea “e”, itens 1 a 6, da
Lei Complementar nº 64/90), vedando-lhe a prática de atos de campanha, bem como a realização de atos de campanha que o mencionem
como candidato, conforme consta na ementa:
“Ementa: DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. DEFERIMENTO.
1. Reclamação recebida como notícia de descumprimento da decisão proferida por este Tribunal Superior Eleitoral no âmbito do RCand no
0600903-50.2018.6.00.0000, na sessão de 31.08.2018, encerrada em 01.09.2018.
2. Nesse julgamento, o TSE indeferiu o registro de candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, vedando a prática de atos de campanha pelo
candidato, em especial a veiculação de propaganda eleitoral relativa àcampanha presidencial no rádio e na televisão.
3. A recalcitrância da Coligação em cumprir as determinações proferidas pelos juízes auxiliares deste Tribunal exige medida mais efetiva para
preservar a autoridade da decisão da Corte.
4. Determina-se àColigação "O Povo Feliz de Novo" e a Luiz Inácio Lula da Silva que se abstenham, em qualquer meio ou peça de propaganda
eleitoral, de (i) apresentar Luiz Inácio Lula da Silva como candidato ao cargo de Presidente da República e (ii) apoiá-lo na condição de
candidato, sob pena de, em caso de novo descumprimento, ser suspensa a propaganda eleitoral da coligação, no rádio e na televisão. A
implementação desta decisão, em caso de novo descumprimento, poderá ser efetivada diretamente pelos juízes auxiliares da propaganda
eleitoral. (RECLAMAÇÃO No 0601140-84.2018.6.00.0000) (grifei)
Portanto, proferida a decisão sobre a impossibilidade de Lula lançar-se candidato, cabe aos Juízes Eleitorais, bem como aos Tribunais
Regionais Eleitorais o exercício do poder de polícia sobre a propaganda eleitoral, incluindo-se, desse modo, a fiscalização da propaganda
eleitoral realizada em cada município e nos Estados pelos órgãos jurisdicionais referidos, na forma do que dispõe o artigo 45 da Lei nº
9.504/97, em seus parágrafos 1º e 2º, tal como mencionado no pedido de reconsideração ora em análise e que transcrevo:
Art. 41. A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa nem cerceada sob alegação do exercício do
poder de polícia ou de violação de postura municipal, casos em que se
deve proceder na forma prevista no art. 40.
§1º O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pelos juízes eleitorais e pelos juízes designados pelos Tribunais Regionais
Eleitorais.
§2º O poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor dos
programas a serem exibidos na televisão, no rádio ou na internet.
Outrossim, diante das evidências trazidas nos autos de que vários candidatos regionais ainda divulgavam Lula como candidato àPresidência
da República, reconheci a competência deste Tribunal e reconsiderei a decisão proferida nos autos, pela violação, prima facie, do artigo 242 do
Código Eleitoral, bem como, em tese, a caracterização do tipo previsto no artigo 323 do Código Eleitoral, determinando (i) a citação do Partido
dos Trabalhadores para que entregassem o material irregular no Tribunal e nos Cartórios Eleitorais, conforme a localidade dos seus
respectivos Diretórios, até às 16h (dezesseis horas) do dia 03/10/18, sob pena de multa, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por hora ao
advogado do partido que se comprometeu –por “e-mail” –a entregar o material impugnado e (ii) a expedição de ofício aos Juízes Eleitorais para
que recolhessem o material eventualmente entregue a eles, armazenando-os até determinação posterior quanto a sua destinação.
Veio pedido de reconsideração do causídico Luiz Fernando Peccinin, no sentido de que não poderia ser responsável pela entrega do material
irregular, vez que apenas havia enviado mensagem eletrônica ao Ministério Público Eleitoral em nome de seu cliente, e que nunca recebeu
resposta sobre a mensagem enviada, tendo sido intimado somente às 13h59min do dia determinado para o cumprimento da decisão até às
16h, tendo cumprido, no “exíguo prazo” a entrega do material de que dispunha, até porque houve busca e apreensão do material em comarcas
do interior antes mesmo da intimação.
Na sequencia, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela expedição de mandados de busca e apreensão nos locais indicados na
inicial, com fundamento no artigo 139, inciso IV, c/c art. 301 do CPC, para fins de arrecadação do material ilícito e também o cumprimento do
mandado na forma itinerante em todo o Estado do Paraná pelos Juízes Eleitorais.
Arbitrei multa ao advogado Luiz Eduardo Peccinin para o caso de descumprimento da ordem de entrega dos materiais em situação irregular
porque foi dele que partiu a mensagem eletrônica àProcuradoria Regional Eleitoral, revelando que detinha conhecimento dos locais de
armazenamento da propaganda ilícita para imediata entrega a esta Justiça Especializada, com o fim de resguardar o que o próprio Partido dos
Trabalhadores referiu nas orientações encaminhadas pelo seu Presidente Estadual.
Não se tratando, portanto, da incidência do artigo 38 da Lei nº 9.504/97, que atribui a responsabilidade pela produção, veiculação e distribuição
de propaganda eleitoral aos candidatos, partidos políticos e coligações, pois a natureza da multa arbitrada baseou-se no cumprimento de
obrigação imposta na decisão, qual seja, a de providenciar que o material que se informou estar já depositado e pronto para entrega
àProcuradoria Regional Eleitoral ou àJustiça Eleitoral fosse disponibilizado.
Diante das informações trazidas na petição de ID 312675 reconsiderei a decisão de ID 311742, isentando de responsabilidade o advogado que
enviou o e-mail àProcuradoria da República e revogando a multa a ele imposta.
Conforme manifestação do advogado do partido representado, a responsabilidade pela propaganda eleitoral édos candidatos, partidos e
coligações, na forma do que dispõe o artigo 38 da Lei nº 9.504/97.
Em que pese tenha havido orientação do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores para que os filiados e candidatos entregassem o
material em desconformidade com a lei nos diretórios municipais, bem como para que estes providenciassem a sua entrega nos cartórios
eleitorais, mediante recibo, conforme orientação juntada na ID 312678 no dia 28 de setembro de 2018, para entrega de todo o material “no
TRE na segunda-feira (01/10)” (item 2 da orientação), verificou-se que nada chegou a este Tribunal.
Esta magistrada verificou que foi entregue neste Tribunal, em data de 03/10/2018, às 16h20min, pelo Sr. Luciano da Silva Inácio, dois sacos
plásticos, de aproximadamente 30 litros, contendo materiais irregulares e, no dia 04 /10/2018, o Sr. Dheison Alves de Lima, entregou mais
10.995 itens gráficos irregulares, quantidade considerada irrisória.
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Verificando o perigo de que candidatos, filiados e dirigentes ou integrantes de diretórios municipais insistissem na distribuição do material
impugnado, armazenando-o para distribuição pelos dias que antecediam o pleito, entendi estarem presentes a plausibilidade jurídica do pedido
e o perigo da demora e concedi a tutela pleiteada pela d. Procuradoria Regional Eleitoral para determinar a expedição do mandado de busca e
apreensão itinerante, para que o material impugnado nesta representação fosse apreendido onde fosse encontrado, autorizando o
arrombamento de porta e o reforço policial, se necessário, bem como a intimação pessoal do presidente do Diretório Estadual do Partido dos
Trabalhadores no estado do Paraná, Sr. Florisvaldo Fier, sobre o teor dessa decisão.
Determinei, ainda, que os representados, que constavam na petição inicial (ID 308424) se abstivessem de divulgar material de propaganda
eleitoral (em desacordo com a decisão do C. Tribunal Superior Eleitoral a qual indeferiu o registro de candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva e
vedou a prática de atos de campanha que o mencionem como candidato), sob pena de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por ato,
sem prejuízo de caracterizar crime de desobediência.
Também determinei a expedição de ofício a todos os Juízes Eleitorais do Paraná para que intensificassem a fiscalização contra a propaganda
ilegal e, com fundamento no poder de polícia, tomassem as providencias que julgassem necessárias. (ID 315047).
Na ID 315454 foi apresentada defesa pelo Partido dos Trabalhadores –PT (Diretório Estadual do Paraná), onde se alegou preliminar de
incompetência absoluta deste Tribunal Regional Eleitoral porque a propaganda questionada nestes autos favorece em tese o candidato
àPresidência da República Fernando Haddad, sendo daí a competência exclusiva do Tribunal Superior Eleitoral (artigo 96, inciso III, Lei nº
9.054/97 e artigo 3º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.547/17). No mérito, alegou que o candidato cujo registro esteja sub judice pode praticar
todos os atos de campanha (art. 16-A da Lei das Eleições) e pela mesma lógica os candidatos, partidos e coligações que quisessem promover
propaganda conjunta com Lula poderiam fazê-lo; que a confecção do material questionado nesta ação não éilícita pois não há qualquer lesão
ao bem jurídico tutelado; que éimpossível saber se os objetos reputados irregulares circulavam pelas ruas e se foram antes ou após a
proibição ao registro da candidatura; que não comprovou pormenorizadamente quem era o responsável pela confecção e suposta distribuição
dos materiais; que as sanções aplicadas a candidato em razão do descumprimento das disposições da Lei eleitoral não se estendem ao
respectivo partido (artigo 96, §11 da Lei Eleitoral); que a proibição não impedia a utilização da imagem do ex-Presidente Lula, prevalecendo o
entendimento pela liberdade de expressão; que o Partido dos Trabalhadores, através de seu presidente do PT-PR emitiu nota pública
orientando sobre a distribuição de materiais de campanha, estando expresso nessa nota que é“completamente proibida a distribuição de
qualquer material de propaganda eleitoral em que ainda conste o ex-Presidente Lula como candidato a Presidente da República”.
Na ID 318084, foi apresentada contestação por Enio José Verri esclarecendo que tão logo foi indeferido o pedido de registro do ex-Presidente
Lula efetuou o descarte do material de propaganda irregular; que em Maringá tramitou perante a 137ª Zona Eleitoral representação onde
espontaneamente o Diretório Municipal do PT efetuou a entrega de todo o material irregular e anexou nota fiscal alegando que o material
contestado foi produzido em 30/08/18.
Na ID 318316, Miriam Aparecida Gonçalves, candidata ao cargo de Senador e seus suplentes, Wilson Ramos Filho e Joãozinho Santana e o
candidato ao cargo de Deputado Estadual Antônio Tadeu Veneri apresentaram contestação alegando preliminarmente a incompetência deste
Tribunal Regional Eleitoral, com argumentos similares aos do Diretório Estadual do PT, e no mérito a perda superveniente do objeto, posto que
foram citados no dia 05/10/18 e em 06/10/18 foi o último dia para a entrega de material de propaganda eleitoral. Alegaram, ainda, que não
promoveram a partir de 01/09/18 distribuição de material de propaganda eleitoral que tivesse o ex-Presidente Lula como candidato; que o
Ministério Público Eleitoral não informou na inicial a data em que cada material irregular foi produzido ou distribuído, dificultando, assim, a
defesa; que a inicial éinepta por não identificar a data da distribuição dos materiais e por não individualizar as condutas dos representados
quanto aos demais, não sendo possível abrir os hiperlinks indicados na inicial, que não conseguiram visualizar os documentos anexados com a
inicial; e que não confeccionaram e tampouco distribuíram o material impugnado.
Decorrido o prazo sem apresentação de defesa de José Rodrigues Lemos, de Luciana Guzella Rafaginin, Irondi Mantoan Pugliesi, Florisvaldo
Fier, Péricles de Holleben Mello, Gleisi Helena Hoffmann, Gilberto Grzeszezeszyn, Rivadal Donizete Padilha, André Castelo Branco Machado,
Ana Terra Viana, Antenor Gomes de Lima, Luiz Fernando Ferreira Delazari, Roberto Requião de Mello e Silva, José Carlos Becker de Oliveira
e Silva, Arilson Maroldi Chiorato.
Na ID 319685 houve manifestação do Ministério Público pela competência deste Tribunal Regional Eleitoral, porque não foi deduzida qualquer
pretensão quanto ao candidato àPresidência da República, mas somente determinado ao Diretório que recolhesse e não mais distribuísse o
material recolhido; que a representação éa via adequada porquanto éutilizada em “caráter residual”, ou seja, cabível sempre que não houver
outra ação específica para combater irregularidades verificadas durante a campanha; e, que não há qualquer pedido declaratório ou
sancionatório, de modo que o pleito do Ministério Público Eleitoral está acobertado pelo poder de polícia conferido aos Tribunais Regionais
Eleitorais pelo artigo 41, §§1º e 2º, da Lei nº 9.504/97; que não houve perda do objeto uma vez que o pedido meritório se refere àproibição e
consequente suspensão da divulgação de propaganda eleitoral do ex-candidato Lula e, como o candidato àPresidência pelo Partido dos
Trabalhadores continua na disputa eleitoral no segundo turno, havendo, ainda, pertinência na tutela inibitória pleiteada; que a inicial não
éinepta porque a nota fiscal mencionada no hiperlink encontra-se anexada àinicial em formato pdf (ID 308440, p. 23) e a data de distribuição do
material confunde-se com o mérito; que anexou mais denúncias recebidas de cidadãos de diversos municípios, cujo objeto era a propaganda
de Lula como Presidente da República; que não houve contraprova dessas alegações; que a denúncia não depende de comprovação de
participação pessoal dos representados no fato, pois seu objeto éa cessação da irregularidade (não distribuir mais as propagandas proibidas
por decisão do Tribunal Superior Eleitoral), na forma do artigo 41 da Lei das Eleições. Anexou mais denúncias de cidadãos sobre a
propaganda ilícita, como exemplos: a) notícia de fato encaminhada pelo Ministério Público Eleitoral de Pato Branco em 28/09/18, acerca de
distribuição de propaganda eleitoral irregular apresentando Lula como candidato a Presidente da República (ID 319686), b) Ofício enviado do
Município de Francisco Beltrão em 01/10/18 informando propaganda eleitoral irregular da candidata Gleisi número 1313, vinculada também
àcandidatura àPresidência da República de Luís Inácio Lula da Silva (ID 319699), c) vídeo de eleitor denunciando a distribuição de jornal no
dia 25/09/18 na cidade de União da Vitória com Lula como candidato a Presidente, juntamente com a candidata ao Senado Miriam Gonçalves
e o candidato a Governador do Estado, Dr. Rosinha (ID 319695), e outras 16 (dezesseis) evidências sempre trazendo Lula como candidato e
não como apoiador.
Na ID 328524, chegaram Ofícios dos Juízes Eleitorais de diversas Zonas Eleitorais, a saber: Ponta Grossa, Jacarezinho (com apreensão de
cinco quilos de propaganda onde constava o Sr. Luís Inácio Lula da Silva como candidato àPresidência da República), Araucária e Contenda
(com a apreensão na residência do Sr. Rival Donizete Padilha de 15.408 panfletos de 7x10 cm, 1555 panfletos 15x21 grampeados com mais
1555 panfletos 7x10, totalizando 18.518 panfletos, cfe. p. 14), Francisco Beltrão (entrega de 35 caixas cheias de santinhos, folhetos, impressos
dos mais variados tipos, constando a candidatura de Lula como Presidente em 05/10/18), Paranavaí (entrega de material no cartório no dia
04/10/18), Santo Antônio do Sudoeste com material apreendido no Cartório Eleitoral, Maringá (certificou que o Presidente do Diretório
Municipal do PT e o candidato Enio Verri entregaram vários materiais tendo Lula como candidato a Presidente), Toledo (informou depósito de
materiais de propaganda irregular), Floresta (apreensão de 3.630 panfletos com a propaganda irregular), Pinhão (entregaram, mediante notícia
de irregularidade e notificação do Ministério Público Eleitoral, os materiais irregulares) e Pinhais (com depósito de material de propaganda
irregular espontaneamente pelo Diretório Municipal).
Na ID 321088, no Município de Dois Vizinhos veio a informação de que circulavam pela cidade no final do mês de setembro de 2018 material
contendo Lula como candidato a Presidente e tal material foi apreendido e encontra-se em cartório.
Na ID 325595, nos Municípios de Foz do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu encontra-se material irregular em duas caixas grandes e em duas
caixas pequenas.
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Na ID 328534, em Rolândia, após notificação do Diretório Municipal do PT, houve entrega de 25.000 folhetos/santinhos/volantes, em Campo
Mourão em data de 03/10/18 o candidato a Deputado Estadual Cícero Pereira de Souza entregou dez volumes de propaganda eleitoral e nove
perfurade, com as imagens de Lula.
Na ID 328537, em Assis Chateaubriand informou que em 29/09/18 a Presidente do PT local entregou material irregular de campanha, que
encontra-se depositado no Cartório Eleitoral, em Alto Paraná, foram entregues materiais irregulares espontaneamente no Cartório Eleitoral
pelos Sr. Rafael Cavalli Miquelan e José Elto Santos da Silva.
Na ID 372416, em Arapongas foram entregues espontaneamente material de propaganda contendo Luís Inácio Lula da Silva como candidato
àPresidência da República.
Na ID 372466, em Curitiba o Oficial de Justiça certificou que não foi apreendido nenhum material impugnado e devolveu o mandado em
secretaria em 30/10/18.
Na ID 373016, Almirante Tamandaré informou que não houve entrega de material porque a Secretária Geral do PT local afirmou não haver
sede e nem material de propaganda na localidade.
Na ID 494266, em Jaguapitã o Ministério Público local já havia promovido o recolhimento de vinte e quatro mil santinhos e duzentos encartes
de 22x15cm, tendo sido entregues ao Cartório Eleitoral.
Na ID 94766, em Quedas do Iguaçu foram apreendidos materiais de campanha (panfletos irregulares).
Éo relatório, passo a decidir.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Após o decurso do processo eleitoral, todo o material recolhido em procedimentos adotados pelos Juízes Eleitorais no exercício do poder de
polícia contribuíram para reduzir o número de propaganda eleitoral irregular, capaz de exercer influência no eleitorado.
Verifica-se que após os procedimentos de busca e apreensão deflagrados pelos Juízes Eleitorais, no exercício do poder de polícia, que de fato
foi recolhida uma vultosa quantidade de propaganda eleitoral irregular, que não foi trazida pelo causídico Luiz Fernando Peccinin, o que revela
que a multa imposta para que o referido advogado providenciasse a entrega dos materiais em todos os Municípios do Estado do Paraná nos
Cartórios Eleitorais seria de ser-lhe aplicada, não fosse a sua revogação por esta magistrada.
A ironia adotada pelo causídico na contestação apresentada na ID 315453 àpágina 13 no sentido de que:
“Ademais, não se pode presumir que a entrega devesse ser ‘vultuosa’. Consectário lógico do insucesso na busca e apreensão determinada
éque não existem mais materiais em circulação –ao menos não na pretendida e anomalamente cogitada vultuosidade pela eminente relatora.
Vale lembrar: o indeferimento da candidatura de Lula se deu HÁ MAIS DE UM MÊS (no dia 01 de setembro!). Desde essa data não há mais
materiais de ‘Lula Presidente’ sendo fabricados, menos ainda em quantia vultuosa. O que deveria fazer o REPRESENTADO para atender às
altas expectativas do órgão ministerial e desta Corte? Fabricar mais materiais para então depositá -los? Não haveria sentido nisso. Certamente
a presente demanda, a despeito de manifestamente inadequada, inepta e ilegítima, renderá imerecidos holofotes na imprensa. Pode ser que
essa fosse mesmo a pretensão inicial, mas por certo os abusos e excessos cristalinamente cometidos nos presentes autos serão corrigidos
pelos órgãos competentes para tanto, após ser dada devida ciência pelo ora REPRESENTADO. Em um Estado Democrático de Direito, o uso
da coação e da força devem ser excepcionais. A foto de Lula em um material guardado em casa certamente não autoriza o arrombamento de
uma residência, para resumir.
Anoto, contudo, que alguns candidatos usaram o nome de Lula em suas propagandas eleitorais para com a intenção de colher um maior
número de votos, referindo-se a ele como candidato e não como apoiador, como ficou demonstrado em alguns dos procedimentos juntados a
estes autos, em panfletos que foram depositados nas caixas de correio de alguns eleitores, que procuraram a Justiça Eleitoral pedindo
providências, devidamente tomadas e que foram juntadas aqui. (...)”
Veja-se que após vencido o prazo para a entrega e a revogação da decisão que cominava multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por hora de
atraso na entrega, e com as buscas realizadas, encontrou-se justamente o que esta relatora mencionou na decisão liminar no sentido de que a
quantidade do material a ser entregue àJustiça Eleitoral deveria ser vultosa.
Não foi, entretanto, e daí se extrai que o causídico e o Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores não estão amparados pela alegada
boa-fé mencionada na defesa, nem quando mencionaram que se renderam “imerecidos holofotes na imprensa”, vez que todo o material
recolhido poderia ser distribuído pelas ruas para o fim de induzir eleitores ao equívoco de que Lula seria candidato ao cargo de Presidente da
República, quando não mais podia fazer campanha eleitoral em razão da decisão do TSE.
Além deste procedimento, há ainda vários outros procedimentos apurados em outros autos que comunicaram àProcuradoria Regional Eleitoral
o recolhimento de materiais com a propaganda ora impugnada nestes autos e que tramitam concomitantemente, demonstrando como houve
falta de boa-fé de vários candidatos filiados ao Partido dos Trabalhadores, tendo sido alguns deles intimados da decisão liminar, sem que
contudo tivessem providenciado a entrega do material cuja distribuição foi proibida.
No entanto, a Procuradoria Regional Eleitoral propôs a presente representação somente com o escopo de se evitar que o material fosse
distribuído, razão pela qual pugnou na inicial:
“(...)
a) a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, inaudita altera pars, para que sejam expedidos os competentes MANDADOS DE
BUSCA E APREENSÃO, com fundamento no art. 139, IV c/c art. 301 do CPC para fins de arrecadação de todo o material impresso de
campanha em que conste a imagem do ex-candidato LULA, como candidato àPresidência ou de forma que induza o eleitor a pensar que ele o
seja e, consequentemente, obstando a sua posterior distribuição indevida, nos endereços acima indicados;
b) no mérito, seja determinado a todos os representados a PROIBIÇÃO E CONSEQUENTE SUSPENSÃO da divulgação da propaganda
eleitoral do excandidato Lula por meio da distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, com a indicação expressa de que seu
descumprimento pode configurar o ilícito previsto no art. 347 do Código Eleitoral e sem prejuízo da fixação de multa cominatória, dando-se
ampla divulgação desta decisão, notadamente aos juízos e promotorias eleitorais do estado do Paraná, para adoção das devidas providências
no âmbito de suas respectivas competências e atribuições;
c) que, após cumpridos os competentes mandados de busca e apreensão, sejam os representados citados para apresentarem defesa no prazo
legal.
(...)”
Como a eleição já ocorreu, tendo a proibição e a suspensão da divulgação da propaganda eleitoral do ex-candidato Lula se operado, decorreu
a utilidade e a necessidade da continuação da presente demanda, operando-se a perda do objeto.
Anote-se, contudo, e com letras garrafais, que não se exclui a possibilidade de propositura de ação de investigação judicial eleitoral por abuso
dos meios de comunicação em razão da divulgação de propagandas eleitorais isoladas de candidatos e candidatas que tenham distribuído de
forma massiva suas propagandas respectivas aliadas àindeferida candidatura de Lula, mediante a devida comprovação na ação própria.
Eventual produção adequada de provas no sentido mencionado certamente tornam possível e viável a propositura da ação própria para
apuração do fato e eventual condenação que pode ensejar a inelegibilidade dos representados eventualmente condenados.
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Aqui, nestes autos, a utilidade e a necessidade da determinação e efetiva suspensão da divulgação da propaganda ilícita debatida se
esvaíram, tendo o presente processo cumprido a sua finalidade com a realização da eleição e o seu término no último dia 28/10/18, com o
encerramento da votação no segundo turno.
Por essa razão, deixo de apreciar as preliminares arguidas bem como de analisar o mérito.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerando a falta de utilidade e de necessidade da demanda e portanto do interesse processual, julgo extinto o processo
sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Curitiba, 08 de dezembro de 2018.
Graciane Lemos –Juíza Auxiliar do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná".
Éo relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Considerando-se a extinção do processo principal, ao qual este está conexo, não há mais interesse de agir.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerando a falta de utilidade e de necessidade da demanda e portanto do interesse processual, julgo extinto o processo
sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Decorrido o prazo de eventual recurso e demais diligências necessárias, arquive-se.
Curitiba, 08 de dezembro de 2018.
Graciane Lemos –Juíza Auxiliar do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná".
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DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA, GILBERTO GRZESZEZESZYN, ENIO JOSE VERRI, JOSE RODRIGUES LEMOS, MIRIAN
APARECIDA GONCALVES, GLEISI HELENA HOFFMANN, RIVADAL DONIZETE PADILHA, ANATERRA VIANA
Advogado do(a) REPRESENTADO: Advogado do(a) REPRESENTADO: Advogado do(a) REPRESENTADO: Advogado do(a)
REPRESENTADO: Advogados do(a) REPRESENTADO: EDIMARA GOMES DE CAMARGO - PR82493, ISABELA OLIVEIRA FRANCA DE
MELO - PR91164, MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984 Advogados do(a)
REPRESENTADO: EDIMARA GOMES DE CAMARGO - PR82493, ISABELA OLIVEIRA FRANCA DE MELO - PR91164, MILTON CESAR DA
ROCHA - PR46984, MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149 Advogado do(a) REPRESENTADO: Advogado do(a) REPRESENTADO:
MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984 Advogado do(a) REPRESENTADO: Advogado do(a) REPRESENTADO: Advogado do(a)
REPRESENTADO: Advogado do(a) REPRESENTADO: Advogado do(a) REPRESENTADO: Advogados do(a) REPRESENTADO: RAFAELE
BALBINOTTE WINCARDT - PR90531, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051, LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR58101, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076 Advogado do(a) REPRESENTADO: Advogados
do(a) REPRESENTADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - PR40455, ROBSON FERREIRA DA ROCHA - PR34206
Advogado do(a) REPRESENTADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589 Advogados do(a) REPRESENTADO:
MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984, MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149, ISABELA OLIVEIRA FRANCA DE MELO PR91164, EDIMARA GOMES DE CAMARGO - PR82493 Advogado do(a) REPRESENTADO: Advogado do(a) REPRESENTADO: Advogado
do(a) REPRESENTADO:
SENTENÇA
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO
Trata-se de representação eleitoral, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face de
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO ESTADO DO PARANÁ; FLORISVALDO FIER, candidato ao cargo de
Governador pelo PT-PR; ANATERRA VIANA, candidata ao cargo de Vice-Governador; MIRIAN APARECIDA GONÇALVES, candidata ao
cargo de Senadora pelo PT-PT, e seus suplentes, WILSON RAMOS FILHO e JOÃOZINHO SANTANA; ANTÔNIO TADEU VENERI, candidato
ao cargo de deputado estadual; GLEISI HELENA HOFFMANN, candidata ao cargo de deputada federal; RIVADAL DONIZETE
PADILHA, candidato ao cargo de deputado estadual; ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA, candidato ao cargo de Senador, e
seus suplentes, LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI e IRONDI MANTOAN PUGLIESI; LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN, candidata ao
cargo deputada estadual; ARILSON MAROLDI CHIORATO, candidato ao cargo de deputado estadual; JOSÉ CARLOS BECKER DE
OLIVEIRA E SILVA, candidato ao cargo de deputado federal; JOSÉ RODRIGUES LEMOS, candidato ao cargo de deputado estadual; ENIO
JOSÉ VERRI, candidato ao cargo de deputado federal; GILBERTO GRZESZEZESZYN, candidato ao cargo de deputado federal; ANTENOR
GOMES DE LIMA, candidato ao cargo de deputado estadual; ARILSON MAROLDI CHIORATO, candidato ao cargo de deputado estadual e
PÉRICLES DE HOLLEBEN MELLO, candidato ao cargo de deputado estadual, em razão da distribuição de material de propaganda eleitoral
vinculando candidaturas regionais ao ex-presidente LULA como candidato ao cargo de Presidente da República.
Em 29 de setembro de 2018 o d. Juiz plantonista proferiu decisão liminar declarando-se incompetente para apreciar o pedido por entender que
os materiais impugnados envolviam também propaganda relativa ao cargo de Presidente da República e determinou a remessa dos autos ao
C. Tribunal Superior Eleitoral.

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

Ano X - Número 248

Curitiba, segunda-feira, 17 de dezembro de 2018

Página 23

Em 1º de outubro sobreveio pedido de reconsideração sob o argumento de que “o Tribunal Superior Eleitoral julgou procedentes as
impugnações apresentadas nos autos do RCAND nº 0600903-50.2018.6.00.0000, declarando a inelegibilidade do pretenso candidato (com
base no artigo 1º,inciso I, alínea “e”, itens 1 e 6, da Lei Complementar nº 64/1990) e indeferindo o pedido de registro de sua candidatura ao
cargo de Presidente da República e que, ainda na ocasião, facultou àColigação “O Povo Feliz de Novo” a substituição de Luiz Inácio Lula da
Silva, no prazo de dez dias, e vedou a prática de atos de campanha do candidato com pedido de registro indeferido.”; e, que “não obstante a
decisão proferida pela Corte Eleitoral Superior, a agremiação partidária representada persiste em veicular propaganda eleitoral com
enaltecimento da figura do ex-candidato Lula, apresentando-o ora como se candidato fosse, ora de forma insidiosa, buscando induzir o eleitor
ao erro para acreditar que o ex-candidato ainda goza de tal status”; que “o Juiz Auxiliar plantonista declarou a incompetência deste TRE-PR
para julgamento do feito, entendo que, por envolver propaganda política de ex-candidato àpresidência, havia que se declinar competência em
favor do Tribunal Superior Eleitoral”, mas que “o pleito deduzido pelo Ministério Público Eleitoral na inicial está acobertado pelo poder de polícia
conferido aos Tribunais Regionais Eleitorais pelo art. 41, parágrafos §1º e 2º, da Lei nº 9.504/97”; que houve denúncias que chegaram ao
conhecimento da Procuradoria Regional Eleitoral de distribuição irregular de propaganda eleitoral em outros municípios, conforme íntegra da
Notícia de Fato nº 1.25.000.004649/2018-11, que segue em anexo, razão pela qual aditou-se a inicial para incluir, na lista de locais a ser
realizada a busca e apreensão, os endereços dos Diretórios Municipais que seguem:
a) Francisco Beltrão - Rua São Lucas, 64, Cristo Rei, Francisco Beltrão-PR, CEP: 85.602-475;
b) Foz do Iguaçu - Avenida Tancredo Neves, Porto Belo, Foz do Iguaçu-PR, CEP: 85.867-000;
c) Ivaiporã (Borrazópolis) - Rua Arapongas, 740, Centro,Ivaiporã-PR, CEP: 86.870-000;
d) Grandes Rios - Rua São Sebastião, 499, Centro, Ortigueira-PR, CEP: 84.350-000;
e) Cascavel (Campo Bonito) - Rua Souza Naves, 3983 –9º andar, sala 907, Centro, Cascavel-PR, CEP: 85.810-070.
Mencionou que : “este Órgão Ministerial recebeu e-mail do escritório de advocacia responsável pela orientação jurídica do Partido dos
Trabalhadores no Paraná, informando que os materiais de campanha desatualizados que ainda contivessem a indicação de Lula como
candidato àPresidência teriam sido recolhidos nos diretórios municipais e comitês de campanha, bem como que a agremiação não possui
intenção de desobedecer o comando judicial e dispõe-se àentrega do material àJustiça Eleitoral ou ao Ministério Público Eleitoral”.
Pleiteou, ao final, pela reconsideração da decisão anterior e pela concessão da medida liminar para determinar ao Partido dos Trabalhadores
do Estado do Paraná que entregue o material de campanha que apresente o ex-presidente Lula como candidato àPresidência da República da
agremiação no prazo de 1 (um) dia; e que transcorrido o referido prazo, sejam expedidos mandados de busca e apreensão com fundamento no
artigo 139, IV c/c o artigo 301 do CPC, ou que sejam expedidos imediatamente os mandados de busca e apreensão.
Em 02/10/18, ao analisar o pedido de reconsideração formulado pelo Ministério Público Eleitoral, observei que na presente representação não
há nenhum pedido de apreciação jurisdicional relativa àcandidatura do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, matéria indubitavelmente de
competência exclusiva do Tribunal Superior Eleitoral, mas sim um pedido de recolhimento de material de propaganda que o divulga ainda
como candidato àPresidência da República, juntamente com candidatos que disputam os cargos de Deputados Estadual, Deputado Federal,
Senador e Governador no estado do Paraná.
Éfato que no exercício de sua competência, o C. Tribunal Superior Eleitoral concluiu pelo indeferimento do registro de candidatura do expresidente Lula, no julgamento dos autos RCand de nº 0600903-50.2018.0.00.0000, com base no artigo 1º, inciso I, alínea “e”, itens 1 a 6, da
Lei Complementar nº 64/90), vedando-lhe a prática de atos de campanha, bem como a realização de atos de campanha que o mencionem
como candidato, conforme consta na ementa:
“Ementa: DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. DEFERIMENTO.
1. Reclamação recebida como notícia de descumprimento da decisão proferida por este Tribunal Superior Eleitoral no âmbito do RCand no
0600903-50.2018.6.00.0000, na sessão de 31.08.2018, encerrada em 01.09.2018.
2. Nesse julgamento, o TSE indeferiu o registro de candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, vedando a prática de atos de campanha pelo
candidato, em especial a veiculação de propaganda eleitoral relativa àcampanha presidencial no rádio e na televisão.
3. A recalcitrância da Coligação em cumprir as determinações proferidas pelos juízes auxiliares deste Tribunal exige medida mais efetiva para
preservar a autoridade da decisão da Corte.
4. Determina-se àColigação "O Povo Feliz de Novo" e a Luiz Inácio Lula da Silva que se abstenham, em qualquer meio ou peça de propaganda
eleitoral, de (i) apresentar Luiz Inácio Lula da Silva como candidato ao cargo de Presidente da República e (ii) apoiá-lo na condição de
candidato, sob pena de, em caso de novo descumprimento, ser suspensa a propaganda eleitoral da coligação, no rádio e na televisão. A
implementação desta decisão, em caso de novo descumprimento, poderá ser efetivada diretamente pelos juízes auxiliares da propaganda
eleitoral. (RECLAMAÇÃO No 0601140-84.2018.6.00.0000) (grifei)
Portanto, proferida a decisão sobre a impossibilidade de Lula lançar-se candidato, cabe aos Juízes Eleitorais, bem como aos Tribunais
Regionais Eleitorais o exercício do poder de polícia sobre a propaganda eleitoral, incluindo-se, desse modo, a fiscalização da propaganda
eleitoral realizada em cada município e nos Estados pelos órgãos jurisdicionais referidos, na forma do que dispõe o artigo 45 da Lei nº
9.504/97, em seus parágrafos 1º e 2º, tal como mencionado no pedido de reconsideração ora em análise e que transcrevo:
Art. 41. A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa nem cerceada sob alegação do exercício do
poder de polícia ou de violação de postura municipal, casos em que se
deve proceder na forma prevista no art. 40.
§1º O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pelos juízes eleitorais e pelos juízes designados pelos Tribunais Regionais
Eleitorais.
§2º O poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor dos
programas a serem exibidos na televisão, no rádio ou na internet.
Outrossim, diante das evidências trazidas nos autos de que vários candidatos regionais ainda divulgavam Lula como candidato àPresidência
da República, reconheci a competência deste Tribunal e reconsiderei a decisão proferida nos autos, pela violação, prima facie, do artigo 242 do
Código Eleitoral, bem como, em tese, a caracterização do tipo previsto no artigo 323 do Código Eleitoral, determinando (i) a citação do Partido
dos Trabalhadores para que entregassem o material irregular no Tribunal e nos Cartórios Eleitorais, conforme a localidade dos seus
respectivos Diretórios, até às 16h (dezesseis horas) do dia 03/10/18, sob pena de multa, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por hora ao
advogado do partido que se comprometeu –por “e-mail” –a entregar o material impugnado e (ii) a expedição de ofício aos Juízes Eleitorais para
que recolhessem o material eventualmente entregue a eles, armazenando-os até determinação posterior quanto a sua destinação.
Veio pedido de reconsideração do causídico Luiz Fernando Peccinin, no sentido de que não poderia ser responsável pela entrega do material
irregular, vez que apenas havia enviado mensagem eletrônica ao Ministério Público Eleitoral em nome de seu cliente, e que nunca recebeu
resposta sobre a mensagem enviada, tendo sido intimado somente às 13h59min do dia determinado para o cumprimento da decisão até às
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16h, tendo cumprido, no “exíguo prazo” a entrega do material de que dispunha, até porque houve busca e apreensão do material em comarcas
do interior antes mesmo da intimação.
Na sequencia, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela expedição de mandados de busca e apreensão nos locais indicados na
inicial, com fundamento no artigo 139, inciso IV, c/c art. 301 do CPC, para fins de arrecadação do material ilícito e também o cumprimento do
mandado na forma itinerante em todo o Estado do Paraná pelos Juízes Eleitorais.
Arbitrei multa ao advogado Luiz Eduardo Peccinin para o caso de descumprimento da ordem de entrega dos materiais em situação irregular
porque foi dele que partiu a mensagem eletrônica àProcuradoria Regional Eleitoral, revelando que detinha conhecimento dos locais de
armazenamento da propaganda ilícita para imediata entrega a esta Justiça Especializada, com o fim de resguardar o que o próprio Partido dos
Trabalhadores referiu nas orientações encaminhadas pelo seu Presidente Estadual.
Não se tratando, portanto, da incidência do artigo 38 da Lei nº 9.504/97, que atribui a responsabilidade pela produção, veiculação e distribuição
de propaganda eleitoral aos candidatos, partidos políticos e coligações, pois a natureza da multa arbitrada baseou-se no cumprimento de
obrigação imposta na decisão, qual seja, a de providenciar que o material que se informou estar já depositado e pronto para entrega
àProcuradoria Regional Eleitoral ou àJustiça Eleitoral fosse disponibilizado.
Diante das informações trazidas na petição de ID 312675 reconsiderei a decisão de ID 311742, isentando de responsabilidade o advogado que
enviou o e-mail àProcuradoria da República e revogando a multa a ele imposta.
Conforme manifestação do advogado do partido representado, a responsabilidade pela propaganda eleitoral édos candidatos, partidos e
coligações, na forma do que dispõe o artigo 38 da Lei nº 9.504/97.
Em que pese tenha havido orientação do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores para que os filiados e candidatos entregassem o
material em desconformidade com a lei nos diretórios municipais, bem como para que estes providenciassem a sua entrega nos cartórios
eleitorais, mediante recibo, conforme orientação juntada na ID 312678 no dia 28 de setembro de 2018, para entrega de todo o material “no
TRE na segunda-feira (01/10)” (item 2 da orientação), verificou-se que nada chegou a este Tribunal.
Esta magistrada verificou que foi entregue neste Tribunal, em data de 03/10/2018, às 16h20min, pelo Sr. Luciano da Silva Inácio, dois sacos
plásticos, de aproximadamente 30 litros, contendo materiais irregulares e, no dia 04 /10/2018, o Sr. Dheison Alves de Lima, entregou mais
10.995 itens gráficos irregulares, quantidade considerada irrisória.
Verificando o perigo de que candidatos, filiados e dirigentes ou integrantes de diretórios municipais insistissem na distribuição do material
impugnado, armazenando-o para distribuição pelos dias que antecediam o pleito, entendi estarem presentes a plausibilidade jurídica do pedido
e o perigo da demora e concedi a tutela pleiteada pela d. Procuradoria Regional Eleitoral para determinar a expedição do mandado de busca e
apreensão itinerante, para que o material impugnado nesta representação fosse apreendido onde fosse encontrado, autorizando o
arrombamento de porta e o reforço policial, se necessário, bem como a intimação pessoal do presidente do Diretório Estadual do Partido dos
Trabalhadores no estado do Paraná, Sr. Florisvaldo Fier, sobre o teor dessa decisão.
Determinei, ainda, que os representados, que constavam na petição inicial (ID 308424) se abstivessem de divulgar material de propaganda
eleitoral (em desacordo com a decisão do C. Tribunal Superior Eleitoral a qual indeferiu o registro de candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva e
vedou a prática de atos de campanha que o mencionem como candidato), sob pena de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por ato,
sem prejuízo de caracterizar crime de desobediência.
Também determinei a expedição de ofício a todos os Juízes Eleitorais do Paraná para que intensificassem a fiscalização contra a propaganda
ilegal e, com fundamento no poder de polícia, tomassem as providencias que julgassem necessárias. (ID 315047).
Na ID 315454 foi apresentada defesa pelo Partido dos Trabalhadores –PT (Diretório Estadual do Paraná), onde se alegou preliminar de
incompetência absoluta deste Tribunal Regional Eleitoral porque a propaganda questionada nestes autos favorece em tese o candidato
àPresidência da República Fernando Haddad, sendo daí a competência exclusiva do Tribunal Superior Eleitoral (artigo 96, inciso III, Lei nº
9.054/97 e artigo 3º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.547/17). No mérito, alegou que o candidato cujo registro esteja sub judice pode praticar
todos os atos de campanha (art. 16-A da Lei das Eleições) e pela mesma lógica os candidatos, partidos e coligações que quisessem promover
propaganda conjunta com Lula poderiam fazê-lo; que a confecção do material questionado nesta ação não éilícita pois não há qualquer lesão
ao bem jurídico tutelado; que éimpossível saber se os objetos reputados irregulares circulavam pelas ruas e se foram antes ou após a
proibição ao registro da candidatura; que não comprovou pormenorizadamente quem era o responsável pela confecção e suposta distribuição
dos materiais; que as sanções aplicadas a candidato em razão do descumprimento das disposições da Lei eleitoral não se estendem ao
respectivo partido (artigo 96, §11 da Lei Eleitoral); que a proibição não impedia a utilização da imagem do ex-Presidente Lula, prevalecendo o
entendimento pela liberdade de expressão; que o Partido dos Trabalhadores, através de seu presidente do PT-PR emitiu nota pública
orientando sobre a distribuição de materiais de campanha, estando expresso nessa nota que é“completamente proibida a distribuição de
qualquer material de propaganda eleitoral em que ainda conste o ex-Presidente Lula como candidato a Presidente da República”.
Na ID 318084, foi apresentada contestação por Enio José Verri esclarecendo que tão logo foi indeferido o pedido de registro do ex-Presidente
Lula efetuou o descarte do material de propaganda irregular; que em Maringá tramitou perante a 137ª Zona Eleitoral representação onde
espontaneamente o Diretório Municipal do PT efetuou a entrega de todo o material irregular e anexou nota fiscal alegando que o material
contestado foi produzido em 30/08/18.
Na ID 318316, Miriam Aparecida Gonçalves, candidata ao cargo de Senador e seus suplentes, Wilson Ramos Filho e Joãozinho Santana e o
candidato ao cargo de Deputado Estadual Antônio Tadeu Veneri apresentaram contestação alegando preliminarmente a incompetência deste
Tribunal Regional Eleitoral, com argumentos similares aos do Diretório Estadual do PT, e no mérito a perda superveniente do objeto, posto que
foram citados no dia 05/10/18 e em 06/10/18 foi o último dia para a entrega de material de propaganda eleitoral. Alegaram, ainda, que não
promoveram a partir de 01/09/18 distribuição de material de propaganda eleitoral que tivesse o ex-Presidente Lula como candidato; que o
Ministério Público Eleitoral não informou na inicial a data em que cada material irregular foi produzido ou distribuído, dificultando, assim, a
defesa; que a inicial éinepta por não identificar a data da distribuição dos materiais e por não individualizar as condutas dos representados
quanto aos demais, não sendo possível abrir os hiperlinks indicados na inicial, que não conseguiram visualizar os documentos anexados com a
inicial; e que não confeccionaram e tampouco distribuíram o material impugnado.
Decorrido o prazo sem apresentação de defesa de José Rodrigues Lemos, de Luciana Guzella Rafaginin, Irondi Mantoan Pugliesi, Florisvaldo
Fier, Péricles de Holleben Mello, Gleisi Helena Hoffmann, Gilberto Grzeszezeszyn, Rivadal Donizete Padilha, André Castelo Branco Machado,
Ana Terra Viana, Antenor Gomes de Lima, Luiz Fernando Ferreira Delazari, Roberto Requião de Mello e Silva, José Carlos Becker de Oliveira
e Silva, Arilson Maroldi Chiorato.
Na ID 319685 houve manifestação do Ministério Público pela competência deste Tribunal Regional Eleitoral, porque não foi deduzida qualquer
pretensão quanto ao candidato àPresidência da República, mas somente determinado ao Diretório que recolhesse e não mais distribuísse o
material recolhido; que a representação éa via adequada porquanto éutilizada em “caráter residual”, ou seja, cabível sempre que não houver
outra ação específica para combater irregularidades verificadas durante a campanha; e, que não há qualquer pedido declaratório ou
sancionatório, de modo que o pleito do Ministério Público Eleitoral está acobertado pelo poder de polícia conferido aos Tribunais Regionais
Eleitorais pelo artigo 41, §§1º e 2º, da Lei nº 9.504/97; que não houve perda do objeto uma vez que o pedido meritório se refere àproibição e
consequente suspensão da divulgação de propaganda eleitoral do ex-candidato Lula e, como o candidato àPresidência pelo Partido dos
Trabalhadores continua na disputa eleitoral no segundo turno, havendo, ainda, pertinência na tutela inibitória pleiteada; que a inicial não
éinepta porque a nota fiscal mencionada no hiperlink encontra-se anexada àinicial em formato pdf (ID 308440, p. 23) e a data de distribuição do
material confunde-se com o mérito; que anexou mais denúncias recebidas de cidadãos de diversos municípios, cujo objeto era a propaganda
de Lula como Presidente da República; que não houve contraprova dessas alegações; que a denúncia não depende de comprovação de
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participação pessoal dos representados no fato, pois seu objeto éa cessação da irregularidade (não distribuir mais as propagandas proibidas
por decisão do Tribunal Superior Eleitoral), na forma do artigo 41 da Lei das Eleições. Anexou mais denúncias de cidadãos sobre a
propaganda ilícita, como exemplos: a) notícia de fato encaminhada pelo Ministério Público Eleitoral de Pato Branco em 28/09/18, acerca de
distribuição de propaganda eleitoral irregular apresentando Lula como candidato a Presidente da República (ID 319686), b) Ofício enviado do
Município de Francisco Beltrão em 01/10/18 informando propaganda eleitoral irregular da candidata Gleisi número 1313, vinculada também
àcandidatura àPresidência da República de Luís Inácio Lula da Silva (ID 319699), c) vídeo de eleitor denunciando a distribuição de jornal no
dia 25/09/18 na cidade de União da Vitória com Lula como candidato a Presidente, juntamente com a candidata ao Senado Miriam Gonçalves
e o candidato a Governador do Estado, Dr. Rosinha (ID 319695), e outras 16 (dezesseis) evidências sempre trazendo Lula como candidato e
não como apoiador.
Na ID 328524, chegaram Ofícios dos Juízes Eleitorais de diversas Zonas Eleitorais, a saber: Ponta Grossa, Jacarezinho (com apreensão de
cinco quilos de propaganda onde constava o Sr. Luís Inácio Lula da Silva como candidato àPresidência da República), Araucária e Contenda
(com a apreensão na residência do Sr. Rival Donizete Padilha de 15.408 panfletos de 7x10 cm, 1555 panfletos 15x21 grampeados com mais
1555 panfletos 7x10, totalizando 18.518 panfletos, cfe. p. 14), Francisco Beltrão (entrega de 35 caixas cheias de santinhos, folhetos, impressos
dos mais variados tipos, constando a candidatura de Lula como Presidente em 05/10/18), Paranavaí (entrega de material no cartório no dia
04/10/18), Santo Antônio do Sudoeste com material apreendido no Cartório Eleitoral, Maringá (certificou que o Presidente do Diretório
Municipal do PT e o candidato Enio Verri entregaram vários materiais tendo Lula como candidato a Presidente), Toledo (informou depósito de
materiais de propaganda irregular), Floresta (apreensão de 3.630 panfletos com a propaganda irregular), Pinhão (entregaram, mediante notícia
de irregularidade e notificação do Ministério Público Eleitoral, os materiais irregulares) e Pinhais (com depósito de material de propaganda
irregular espontaneamente pelo Diretório Municipal).
Na ID 321088, no Município de Dois Vizinhos veio a informação de que circulavam pela cidade no final do mês de setembro de 2018 material
contendo Lula como candidato a Presidente e tal material foi apreendido e encontra-se em cartório.
Na ID 325595, nos Municípios de Foz do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu encontra-se material irregular em duas caixas grandes e em duas
caixas pequenas.
Na ID 328534, em Rolândia, após notificação do Diretório Municipal do PT, houve entrega de 25.000 folhetos/santinhos/volantes, em Campo
Mourão em data de 03/10/18 o candidato a Deputado Estadual Cícero Pereira de Souza entregou dez volumes de propaganda eleitoral e nove
perfurade, com as imagens de Lula.
Na ID 328537, em Assis Chateaubriand informou que em 29/09/18 a Presidente do PT local entregou material irregular de campanha, que
encontra-se depositado no Cartório Eleitoral, em Alto Paraná, foram entregues materiais irregulares espontaneamente no Cartório Eleitoral
pelos Sr. Rafael Cavalli Miquelan e José Elto Santos da Silva.
Na ID 372416, em Arapongas foram entregues espontaneamente material de propaganda contendo Luís Inácio Lula da Silva como candidato
àPresidência da República.
Na ID 372466, em Curitiba o Oficial de Justiça certificou que não foi apreendido nenhum material impugnado e devolveu o mandado em
secretaria em 30/10/18.
Na ID 373016, Almirante Tamandaré informou que não houve entrega de material porque a Secretária Geral do PT local afirmou não haver
sede e nem material de propaganda na localidade.
Na ID 494266, em Jaguapitã o Ministério Público local já havia promovido o recolhimento de vinte e quatro mil santinhos e duzentos encartes
de 22x15cm, tendo sido entregues ao Cartório Eleitoral.
Na ID 94766, em Quedas do Iguaçu foram apreendidos materiais de campanha (panfletos irregulares).
Éo relatório, passo a decidir.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Após o decurso do processo eleitoral, todo o material recolhido em procedimentos adotados pelos Juízes Eleitorais no exercício do poder de
polícia contribuíram para reduzir o número de propaganda eleitoral irregular, capaz de exercer influência no eleitorado.
Verifica-se que após os procedimentos de busca e apreensão deflagrados pelos Juízes Eleitorais, no exercício do poder de polícia, que de fato
foi recolhida uma vultosa quantidade de propaganda eleitoral irregular, que não foi trazida pelo causídico Luiz Fernando Peccinin, o que revela
que a multa imposta para que o referido advogado providenciasse a entrega dos materiais em todos os Municípios do Estado do Paraná nos
Cartórios Eleitorais seria de ser-lhe aplicada, não fosse a sua revogação por esta magistrada.
A ironia adotada pelo causídico na contestação apresentada na ID 315453 àpágina 13 no sentido de que:
“Ademais, não se pode presumir que a entrega devesse ser ‘vultuosa’. Consectário lógico do insucesso na busca e apreensão determinada
éque não existem mais materiais em circulação –ao menos não na pretendida e anomalamente cogitada vultuosidade pela eminente relatora.
Vale lembrar: o indeferimento da candidatura de Lula se deu HÁ MAIS DE UM MÊS (no dia 01 de setembro!). Desde essa data não há mais
materiais de ‘Lula Presidente’ sendo fabricados, menos ainda em quantia vultuosa. O que deveria fazer o REPRESENTADO para atender às
altas expectativas do órgão ministerial e desta Corte? Fabricar mais materiais para então depositá -los? Não haveria sentido nisso. Certamente
a presente demanda, a despeito de manifestamente inadequada, inepta e ilegítima, renderá imerecidos holofotes na imprensa. Pode ser que
essa fosse mesmo a pretensão inicial, mas por certo os abusos e excessos cristalinamente cometidos nos presentes autos serão corrigidos
pelos órgãos competentes para tanto, após ser dada devida ciência pelo ora REPRESENTADO. Em um Estado Democrático de Direito, o uso
da coação e da força devem ser excepcionais. A foto de Lula em um material guardado em casa certamente não autoriza o arrombamento de
uma residência, para resumir.
Anoto, contudo, que alguns candidatos usaram o nome de Lula em suas propagandas eleitorais para com a intenção de colher um maior
número de votos, referindo-se a ele como candidato e não como apoiador, como ficou demonstrado em alguns dos procedimentos juntados a
estes autos, em panfletos que foram depositados nas caixas de correio de alguns eleitores, que procuraram a Justiça Eleitoral pedindo
providências, devidamente tomadas e que foram juntadas aqui. (...)”
Veja-se que após vencido o prazo para a entrega e a revogação da decisão que cominava multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por hora de
atraso na entrega, e com as buscas realizadas, encontrou-se justamente o que esta relatora mencionou na decisão liminar no sentido de que a
quantidade do material a ser entregue àJustiça Eleitoral deveria ser vultosa.
Não foi, entretanto, e daí se extrai que o causídico e o Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores não estão amparados pela alegada
boa-fé mencionada na defesa, nem quando mencionaram que se renderam “imerecidos holofotes na imprensa”, vez que todo o material
recolhido poderia ser distribuído pelas ruas para o fim de induzir eleitores ao equívoco de que Lula seria candidato ao cargo de Presidente da
República, quando não mais podia fazer campanha eleitoral em razão da decisão do TSE.
Além deste procedimento, há ainda vários outros procedimentos apurados em outros autos que comunicaram àProcuradoria Regional Eleitoral
o recolhimento de materiais com a propaganda ora impugnada nestes autos e que tramitam concomitantemente, demonstrando como houve
falta de boa-fé de vários candidatos filiados ao Partido dos Trabalhadores, tendo sido alguns deles intimados da decisão liminar, sem que
contudo tivessem providenciado a entrega do material cuja distribuição foi proibida.
No entanto, a Procuradoria Regional Eleitoral propôs a presente representação somente com o escopo de se evitar que o material fosse
distribuído, razão pela qual pugnou na inicial:
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“(...)
a) a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, inaudita altera pars, para que sejam expedidos os competentes MANDADOS DE
BUSCA E APREENSÃO, com fundamento no art. 139, IV c/c art. 301 do CPC para fins de arrecadação de todo o material impresso de
campanha em que conste a imagem do ex-candidato LULA, como candidato àPresidência ou de forma que induza o eleitor a pensar que ele o
seja e, consequentemente, obstando a sua posterior distribuição indevida, nos endereços acima indicados;
b) no mérito, seja determinado a todos os representados a PROIBIÇÃO E CONSEQUENTE SUSPENSÃO da divulgação da propaganda
eleitoral do excandidato Lula por meio da distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, com a indicação expressa de que seu
descumprimento pode configurar o ilícito previsto no art. 347 do Código Eleitoral e sem prejuízo da fixação de multa cominatória, dando-se
ampla divulgação desta decisão, notadamente aos juízos e promotorias eleitorais do estado do Paraná, para adoção das devidas providências
no âmbito de suas respectivas competências e atribuições;
c) que, após cumpridos os competentes mandados de busca e apreensão, sejam os representados citados para apresentarem defesa no prazo
legal.
(...)”
Como a eleição já ocorreu, tendo a proibição e a suspensão da divulgação da propaganda eleitoral do ex-candidato Lula se operado, decorreu
a utilidade e a necessidade da continuação da presente demanda, operando-se a perda do objeto.
Anote-se, contudo, e com letras garrafais, que não se exclui a possibilidade de propositura de ação de investigação judicial eleitoral por abuso
dos meios de comunicação em razão da divulgação de propagandas eleitorais isoladas de candidatos e candidatas que tenham distribuído de
forma massiva suas propagandas respectivas aliadas àindeferida candidatura de Lula, mediante a devida comprovação na ação própria.
Eventual produção adequada de provas no sentido mencionado certamente tornam possível e viável a propositura da ação própria para
apuração do fato e eventual condenação que pode ensejar a inelegibilidade dos representados eventualmente condenados.
Aqui, nestes autos, a utilidade e a necessidade da determinação e efetiva suspensão da divulgação da propaganda ilícita debatida se
esvaíram, tendo o presente processo cumprido a sua finalidade com a realização da eleição e o seu término no último dia 28/10/18, com o
encerramento da votação no segundo turno.
Por essa razão, deixo de apreciar as preliminares arguidas bem como de analisar o mérito.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerando a falta de utilidade e de necessidade da demanda e portanto do interesse processual, julgo extinto o processo
sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Curitiba, 09 de dezembro de 2018.
Graciane Lemos –Juíza Auxiliar do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

Processo 0600642-41.2018.6.16.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO N.º 54.469
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - 0600642-41.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
RELATOR(A): GILBERTO FERREIRA REQUERENTE: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN DIRETORIO ESTADUAL - PR
RESPONSÁVEL: FABIO ABEL MANFRIN NONATO, RICARDO ARRUDA NUNES, BRUNO PALAZZO DA SILVA, WILSON PICLER, HERICA
DE MATOS CONCEICAO, NEWTON HIDENORI ISHII, JOSE APARECIDO DA SILVA, CAROLINA PRESTES FERNANDES, WAURIDES
BREVILHERI JUNIOR, NORCA GORDAS BATISTA, ADEMIR CHINASSO Advogado do(a) REQUERENTE: Advogado do(a) RESPONSÁVEL:
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: Advogado do(a) RESPONSÁVEL: Advogado do(a) RESPONSÁVEL: VALQUIRIA APARECIDA DE
CARVALHO - PR34199 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199 Advogado do(a)
RESPONSÁVEL: Advogado do(a) RESPONSÁVEL: Advogado do(a) RESPONSÁVEL: Advogado do(a) RESPONSÁVEL: VALQUIRIA
APARECIDA DE CARVALHO - PR34199 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199 Advogado
do(a) RESPONSÁVEL: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199
EMENTA –PRESTAÇÃO DE CONTAS –EXERCÍCIO DE 2017 –COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL –ARTIGOS 32 DA LEI Nº 9.096/95 –
OBRIGATORIEDADE –INTIMAÇÃO REGULARMENTE REALIZADA –ARTIGO 30 DA RESOLUÇÃO TSE 23.546 –OMISSÃO DA
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS –CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS - DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DAS
QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO –ARTIGO 48 DA RESOLUÇÃO TSE 23.546. Nos termos do artigo 32 da Lei nº 9.096/95, a Comissão
Provisória Estadual de partido político está obrigada a prestar contas anualmente. Havendo intimação pessoal dos dirigentes partidários, nos
termos do artigo 30 da Resolução TSE 23.546, e persistindo a omissão na apresentação das contas, a hipótese éde julgamento das contas
como não prestadas. Suspensão de recebimento das cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a irregularidade.
RELATÓRIO
Trata-se do processo de prestação de contas da Comissão Provisória Estadual do PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL, relativo ao exercício
de 2017.
As contas não foram apresentadas até 30 de abril do corrente ano, prazo estabelecido no artigo 32 da Lei nº 9.096/95, razão pela qual
procedeu-se àintimação do Presidente e do Tesoureiro do partido, bem como dos ex-Presidentes e ex-Tesoureiros, nos termos do artigo 30, I,
da Resolução TSE 23.546.
Decorrido o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem a apresentação das contas, a Secretaria formalizou a comunicação ao Exmo. Des.
Presidente desta Corte (ID 27.117), que determinou a expedição de ofício ao Diretório Nacional do partido para que suspendesse
imediatamente o repasse de quotas do Fundo Partidário ao Diretório Estadual, nos termos do artigo 30, III, “a”, da Resolução TSE 23.546.
Conclusos os autos, determinei o encaminhamento dos autos àSeção de Contas Eleitorais e Partidárias para que providenciasse a juntada dos
documentos referidos no artigo 30, IV, "a" e "b", da Resolução TSE 23.546/17.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou parecer (ID 305.577), informando: (a) que consta dos registros que o partido possuía,
em 2017, três contas bancárias, sendo duas sem movimentação e uma com depósitos no importe de R$ 27.816,50 e gastos na ordem de R$
26.641,33, relativos a outros recursos; (b) não houve recebimento de recurso do Fundo Partidária no exercício de 2017; (c) não consta registro
de emissão de recibos eleitorais no sistema SPCA ou na planilha disponibilizada pela ASEPA/TSE; (d) houve emissão de recibos eleitorais
pelo sistema SRA, já em desuso; (e) há registro de prestação de contas relativa ao exercício de 2017 cadastrada, encerrada e não entregue no
sistema SPCA; (f) não houve apresentação das peças obrigatórias descritas no artigo 29 da Resolução TSE 23.464.
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Encaminhados os autos àdouta Procuradoria Regional Eleitoral sobreveio parecer (ID 318.380), pelo julgamento das contas como não
prestadas, com fulcro no artigo 46, IV, “a”, da Resolução TSE 23.546.
Determinei a intimação dos interessados (partido e responsáveis) para que se manifestassem sobre os pareceres, no prazo de 3 (três) dias (ID
318.934).
Wilson Picler, Ademir Chinasso. Norca Gordas Batista, Waurides Brevilheri Júnior e Hérica de Matos Conceição manifestaram-se (ID 327.871),
no sentido de terem participado da Comissão Provisória por curto período e, em virtude disso, não terem qualquer responsabilidade em relação
àprestação de contas. Apontaram Newton Ishiii e José Aparecido da Silva como efetivos responsáveis pela prestação de contas partidárias e
se deram por cientificados da inadimplência do PEN.
A Comissão Provisória do Partido Ecológico Nacional –PEN, Carolina Prestes Fernandes, Ricardo Arruda Nunes, Fábio Abel Manfrin Nonato,
Bruna Palazzo da Silva, Newton Hidenori Ishii e José Aparecido da Silva, não obstante intimados, não apresentaram manifestação.
Éo relatório.
VOTO
A Comissão Provisória Estadual do Partido Ecológico Nacional - PEN não cumpriu com sua obrigação de prestar contas relativas ao exercício
de 2017, em desrespeito ao disposto no artigo 32 da Lei nº 9.096/95, de seguinte teor:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, àJustiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano
seguinte.
Devidamente notificado para apresentar as contas no prazo de 72 horas, sob pena de serem as suas contas julgadas não prestadas, o
Presidente da Comissão Provisória Estadual permaneceu inerte e deixou correr o prazo in albis.
Em virtude da omissão do Partido adotou-se o procedimento determinado no artigo 30, II, da Resolução TSE 23.546, determinando-se a
imediata suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário e encaminhando-se os autos àSeção de Contas Eleitorais e Partidárias.
O setor técnico identificou que houve o registro de prestação de contas no sistema SPCA, a qual foi cadastrada, encerrada, porém não
entregue. Apontou também que, nesse esboço, não foram apresentadas as peças obrigatórias previstas no artigo 29 da Resolução TSE
23.464.
Anoto que não se pode considerar os registros ali realizados pelo partido, pois não houve efetiva submissão das contas àJustiça Eleitoral, nem
houve apresentação das peças obrigatórias, o que redundaria, de qualquer modo, no julgamento das contas como não prestadas.
Por outro lado, o setor técnico pode identificar, por meio das informações prestadas por instituições financeiras, que o partido manteve, durante
o ano de 2017, três contas correntes abertas, e numa delas (001/1518/245410) houve depósitos identificados no valor de R$ 27.816,50 (vinte e
sete mil, oitocentos e dezesseis reais e cinquenta centavos) e gastos na ordem de R$ 26.641,33 (vinte e seis mil, seiscentos e quarenta e um
reais e trinta e três centavos). Trata-se de movimentação financeira relevante que simplesmente foi omitida da Justiça Eleitoral.
Assim, não tendo havido a apresentação das contas no prazo estabelecido na legislação, tampouco após a notificação pessoal do Presidente
da Comissão Provisória Estadual, éde se julgar as contas como não prestadas, nos termos do artigo 46, VI, “a”, da Resolução TSE 23.546.
Art. 46. Compete àJustiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(...)
IV –pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem
aceitas; ou
(...).
Dessa forma, não tendo o Partido Ecológico Nacional –PEN apresentado a prestação de contas de sua Comissão Provisória Estadual, apesar
de devidamente intimado para tal fim, impõe-se a decisão pela não apresentação das contas, com a consequente suspensão do recebimento
das quotas do fundo partidário, enquanto não regularizada a situação, nos termos do artigo 48 da Resolução TSE 23.546.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de que esta Corte JULGUE COMO NÃO PRESTADAS as contas da Comissão Provisória Estadual do
PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL –PEN, relativas ao exercício de 2017, impondo ao partido a sanção de suspensão do recebimento das
quotas do fundo partidário enquanto perdurar a irregularidade.
Oficie-se àDireção Nacional do partido, comunicando a presente decisão.
Curitiba, 30 de outubro de 2018
Des. Gilberto Ferreira
Relator
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600642-41.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. GILBERTO FERREIRA - REQUERENTE:
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN DIRETORIO ESTADUAL - PR RESPONSÁVEL: FABIO ABEL MANFRIN NONATO, RICARDO
ARRUDA NUNES, BRUNO PALAZZO DA SILVA, WILSON PICLER, HERICA DE MATOS CONCEICAO, NEWTON HIDENORI ISHII, JOSE
APARECIDO DA SILVA, CAROLINA PRESTES FERNANDES, WAURIDES BREVILHERI JUNIOR, NORCA GORDAS BATISTA, ADEMIR
CHINASSO - Advogado do(a) RESPONSÁVEL: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199 DECISÃO
Àunanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Doutor Pedro Luís Sanson Corat, em virtude do Desembargador Luiz Taro Oyama estar ausente
justificadamente, nos moldes do art. 72, parágrafo único do RITRE/PR, e relatoria do feito pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Gilberto
Ferreira Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Gilberto Ferreira, Juízes 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 10.12.2018.
Proclamação da Decisão
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Àunanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do voto do Relator. Curitiba, 10/12/2018
RELATOR(A) GILBERTO FERREIRA

Processo 0603432-95.2018.6.16.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0603432-95.2018.6.16.0000
RELATOR: GILBERTO FERREIRA
INVESTIGANTE: SIGILOSO Advogados do(a) INVESTIGANTE: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - PR90004, THIAGO PAIVA DOS SANTOS PR46275, VANIA DE AGUIAR - PR36400, VITOR AUGUSTO WAGNER KIST - PR75805, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR86785,
JULIANA COELHO MARTINS - PR58491, FLAVIO PANSIERI - PR31150, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666, ANTONIO
CLAUDIO KOZIKOSKI JUNIOR - PR36820, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074 INVESTIGADO: SIGILOSO Advogados do(a)
INVESTIGADO: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - PR84117, NAYSHI MARTINS - PR82352, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO PR83449, 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, GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR041756 Advogados do(a) INVESTIGADO: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - PR84117, NAYSHI MARTINS - PR82352,
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449, 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, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR041756 Advogados do(a) INVESTIGADO: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - PR84117,
NAYSHI MARTINS - PR82352, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449, 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, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR041756 Advogados do(a) INVESTIGADO: ALESSANDRA
MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR42637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621,
EDUARDO VIEIRA DE SOUZA BARBOSA - PR48709 Advogado do(a) INVESTIGADO:
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. Relator GILBERTO
FERREIRA, nos autos acima referidos, com o seguinte teor:
"1. Expeça-se (...) para citação do investigado (...) no endereço fornecido na petição de ID 1.162.216.
2. Intime-se a investigante para, no prazo de 3 (três) dias, manifestar-se acerca da petição e documentos de ID 1.335.166.
Curitiba, 4 de dezembro de 2018.
DES. TITO CAMPOS DE PAULA Relator"
Curitiba, 13 de dezembro de 2018.
Seção de Processamento II

Processo 0603704-89.2018.6.16.0000

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0603704-89.2018.6.16.0000 - Colombo - PARANÁ
[Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos]
RELATORA: GRACIANE LEMOS
NOTICIANTE: ROSANA APARECIDA ROSA MARCELINO
Advogado do(a) NOTICIANTE:
SENTENÇA
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO
Estes autos correspondem a procedimento destinado àapuração de divulgação de material de propaganda eleitoral irregular, consistente na
indicação de Lula como candidato àPresidência da República, o que foi proibido em decisão que julgou o seu registro de candidatura, objeto
também tratado na representação proposta pela Procuradoria Regional Eleitoral nos autos de nº 0603531-.2018.6.16.0000, que tramitou e se
encerrou com a prolação da seguinte sentença que adiante transcrevo:
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
Trata-se de representação eleitoral, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face
de DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO ESTADO DO PARANÁ; FLORISVALDO FIER, candidato ao cargo de
Governador pelo PT-PR; ANATERRA VIANA, candidata ao cargo de Vice-Governador; MIRIAN APARECIDA GONÇALVES, candidata ao
cargo de Senadora pelo PT-PT, e seus suplentes, WILSON RAMOS FILHO e JOÃOZINHO SANTANA; ANTÔNIO TADEU VENERI, candidato
ao cargo de deputado estadual; GLEISI HELENA HOFFMANN, candidata ao cargo de deputada federal; RIVADAL DONIZETE
PADILHA, candidato ao cargo de deputado estadual; ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA, candidato ao cargo de Senador, e
seus suplentes, LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI e IRONDI MANTOAN PUGLIESI; LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN, candidata ao
cargo deputada estadual; ARILSON MAROLDI CHIORATO, candidato ao cargo de deputado estadual; JOSÉ CARLOS BECKER DE
OLIVEIRA E SILVA, candidato ao cargo de deputado federal; JOSÉ RODRIGUES LEMOS, candidato ao cargo de deputado estadual; ENIO
JOSÉ VERRI, candidato ao cargo de deputado federal; GILBERTO GRZESZEZESZYN, candidato ao cargo de deputado federal; ANTENOR
GOMES DE LIMA, candidato ao cargo de deputado estadual; ARILSON MAROLDI CHIORATO, candidato ao cargo de deputado estadual
e PÉRICLES DE HOLLEBEN MELLO, candidato ao cargo de deputado estadual, em razão da distribuição de material de propaganda eleitoral
vinculando candidaturas regionais ao ex-presidente LULA como candidato ao cargo de Presidente da República.
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Em 29 de setembro de 2018 o d. Juiz plantonista proferiu decisão liminar declarando-se incompetente para apreciar o pedido por entender que
os materiais impugnados envolviam também propaganda relativa ao cargo de Presidente da República e determinou a remessa dos autos ao
C. Tribunal Superior Eleitoral.
Em 1º de outubro sobreveio pedido de reconsideração sob o argumento de que “o Tribunal Superior Eleitoral julgou procedentes as
impugnações apresentadas nos autos do RCAND nº 0600903-50.2018.6.00.0000, declarando a inelegibilidade do pretenso candidato (com
base no artigo 1º, inciso I, alínea “e”, itens 1 e 6, da Lei Complementar nº 64/1990) e indeferindo o pedido de registro de sua candidatura ao
cargo de Presidente da República e que, ainda na ocasião, facultou àColigação “O Povo Feliz de Novo” a substituição de Luiz Inácio Lula da
Silva, no prazo de dez dias, e vedou a prática de atos de campanha do candidato com pedido de registro indeferido.”; e, que “não obstante a
decisão proferida pela Corte Eleitoral Superior, a agremiação partidária representada persiste em veicular propaganda eleitoral com
enaltecimento da figura do ex-candidato Lula, apresentando-o ora como se candidato fosse, ora de forma insidiosa, buscando induzir o eleitor
ao erro para acreditar que o ex-candidato ainda goza de tal status”; que “o Juiz Auxiliar plantonista declarou a incompetência deste TRE-PR
para julgamento do feito, entendo que, por envolver propaganda política de ex-candidato àpresidência, havia que se declinar competência em
favor do Tribunal Superior Eleitoral”, mas que “o pleito deduzido pelo Ministério Público Eleitoral na inicial está acobertado pelo poder de polícia
conferido aos Tribunais Regionais Eleitorais pelo art. 41, parágrafos §1º e 2º, da Lei nº 9.504/97”; que houve denúncias que chegaram ao
conhecimento da Procuradoria Regional Eleitoral de distribuição irregular de propaganda eleitoral em outros municípios, conforme íntegra da
Notícia de Fato nº 1.25.000.004649/2018-11, que segue em anexo, razão pela qual aditou-se a inicial para incluir, na lista de locais a ser
realizada a busca e apreensão, os endereços dos Diretórios Municipais que seguem:
a) Francisco Beltrão - Rua São Lucas, 64, Cristo Rei, Francisco Beltrão-PR, CEP: 85.602-475;
b) Foz do Iguaçu - Avenida Tancredo Neves, Porto Belo, Foz do Iguaçu-PR, CEP: 85.867-000;
c) Ivaiporã (Borrazópolis) - Rua Arapongas, 740, Centro,Ivaiporã-PR, CEP: 86.870-000;
d) Grandes Rios - Rua São Sebastião, 499, Centro, Ortigueira-PR, CEP: 84.350-000;
e) Cascavel (Campo Bonito) - Rua Souza Naves, 3983 –9º andar, sala 907, Centro, Cascavel-PR, CEP: 85.810-070.
Mencionou que : “este Órgão Ministerial recebeu e-mail do escritório de advocacia responsável pela orientação jurídica do Partido dos
Trabalhadores no Paraná, informando que os materiais de campanha desatualizados que ainda contivessem a indicação de Lula como
candidato àPresidência teriam sido recolhidos nos diretórios municipais e comitês de campanha, bem como que a agremiação não possui
intenção de desobedecer o comando judicial e dispõe-se àentrega do material àJustiça Eleitoral ou ao Ministério Público Eleitoral”.
Pleiteou, ao final, pela reconsideração da decisão anterior e pela concessão da medida liminar para determinar ao Partido dos Trabalhadores
do Estado do Paraná que entregue o material de campanha que apresente o ex-presidente Lula como candidato àPresidência da República da
agremiação no prazo de 1 (um) dia; e que transcorrido o referido prazo, sejam expedidos mandados de busca e apreensão com fundamento no
artigo 139, IV c/c o artigo 301 do CPC, ou que sejam expedidos imediatamente os mandados de busca e apreensão.
Em 02/10/18, ao analisar o pedido de reconsideração formulado pelo Ministério Público Eleitoral, observei que na presente representação não
há nenhum pedido de apreciação jurisdicional relativa àcandidatura do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, matéria indubitavelmente de
competência exclusiva do Tribunal Superior Eleitoral, mas sim um pedido de recolhimento de material de propaganda que o divulga ainda
como candidato àPresidência da República, juntamente com candidatos que disputam os cargos de Deputados Estadual, Deputado Federal,
Senador e Governador no estado do Paraná.
Éfato que no exercício de sua competência, o C. Tribunal Superior Eleitoral concluiu pelo indeferimento do registro de candidatura do expresidente Lula, no julgamento dos autos RCand de nº 0600903-50.2018.0.00.0000, com base no artigo 1º, inciso I, alínea “e”, itens 1 a 6, da
Lei Complementar nº 64/90), vedando-lhe a prática de atos de campanha, bem como a realização de atos de campanha que o mencionem
como candidato, conforme consta na ementa:
“Ementa: DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. DEFERIMENTO.
1. Reclamação recebida como notícia de descumprimento da decisão proferida por este Tribunal Superior Eleitoral no âmbito do RCand no
0600903-50.2018.6.00.0000, na sessão de 31.08.2018, encerrada em 01.09.2018.
2. Nesse julgamento, o TSE indeferiu o registro de candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, vedando a prática de atos de campanha pelo
candidato, em especial a veiculação de propaganda eleitoral relativa àcampanha presidencial no rádio e na televisão.
3. A recalcitrância da Coligação em cumprir as determinações proferidas pelos juízes auxiliares deste Tribunal exige medida mais efetiva para
preservar a autoridade da decisão da Corte.
4. Determina-se àColigação "O Povo Feliz de Novo" e a Luiz Inácio Lula da Silva que se abstenham, em qualquer meio ou peça de propaganda
eleitoral, de (i) apresentar Luiz Inácio Lula da Silva como candidato ao cargo de Presidente da República e (ii) apoiá-lo na condição de
candidato, sob pena de, em caso de novo descumprimento, ser suspensa a propaganda eleitoral da coligação, no rádio e na televisão. A
implementação desta decisão, em caso de novo descumprimento, poderá ser efetivada diretamente pelos juízes auxiliares da propaganda
eleitoral. (RECLAMAÇÃO No 0601140-84.2018.6.00.0000) (grifei)
Portanto, proferida a decisão sobre a impossibilidade de Lula lançar-se candidato, cabe aos Juízes Eleitorais, bem como aos Tribunais
Regionais Eleitorais o exercício do poder de polícia sobre a propaganda eleitoral, incluindo-se, desse modo, a fiscalização da propaganda
eleitoral realizada em cada município e nos Estados pelos órgãos jurisdicionais referidos, na forma do que dispõe o artigo 45 da Lei nº
9.504/97, em seus parágrafos 1º e 2º, tal como mencionado no pedido de reconsideração ora em análise e que transcrevo:
Art. 41. A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa nem cerceada sob alegação do exercício do
poder de polícia ou de violação de postura municipal, casos em que se
deve proceder na forma prevista no art. 40.
§1º O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pelos juízes eleitorais e pelos juízes designados pelos Tribunais Regionais
Eleitorais.
§2º O poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor dos
programas a serem exibidos na televisão, no rádio ou na internet.
Outrossim, diante das evidências trazidas nos autos de que vários candidatos regionais ainda divulgavam Lula como candidato àPresidência
da República, reconheci a competência deste Tribunal e reconsiderei a decisão proferida nos autos, pela violação, prima facie, do artigo 242 do
Código Eleitoral, bem como, em tese, a caracterização do tipo previsto no artigo 323 do Código Eleitoral, determinando (i) a citação do Partido
dos Trabalhadores para que entregassem o material irregular no Tribunal e nos Cartórios Eleitorais, conforme a localidade dos seus
respectivos Diretórios, até às 16h (dezesseis horas) do dia 03/10/18, sob pena de multa, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por hora ao
advogado do partido que se comprometeu –por “e-mail” –a entregar o material impugnado e (ii) a expedição de ofício aos Juízes Eleitorais para
que recolhessem o material eventualmente entregue a eles, armazenando-os até determinação posterior quanto a sua destinação.
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Veio pedido de reconsideração do causídico Luiz Fernando Peccinin, no sentido de que não poderia ser responsável pela entrega do material
irregular, vez que apenas havia enviado mensagem eletrônica ao Ministério Público Eleitoral em nome de seu cliente, e que nunca recebeu
resposta sobre a mensagem enviada, tendo sido intimado somente às 13h59min do dia determinado para o cumprimento da decisão até às
16h, tendo cumprido, no “exíguo prazo” a entrega do material de que dispunha, até porque houve busca e apreensão do material em comarcas
do interior antes mesmo da intimação.
Na sequencia, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela expedição de mandados de busca e apreensão nos locais indicados na
inicial, com fundamento no artigo 139, inciso IV, c/c art. 301 do CPC, para fins de arrecadação do material ilícito e também o cumprimento do
mandado na forma itinerante em todo o Estado do Paraná pelos Juízes Eleitorais.
Arbitrei multa ao advogado Luiz Eduardo Peccinin para o caso de descumprimento da ordem de entrega dos materiais em situação irregular
porque foi dele que partiu a mensagem eletrônica àProcuradoria Regional Eleitoral, revelando que detinha conhecimento dos locais de
armazenamento da propaganda ilícita para imediata entrega a esta Justiça Especializada, com o fim de resguardar o que o próprio Partido dos
Trabalhadores referiu nas orientações encaminhadas pelo seu Presidente Estadual.
Não se tratando, portanto, da incidência do artigo 38 da Lei nº 9.504/97, que atribui a responsabilidade pela produção, veiculação e distribuição
de propaganda eleitoral aos candidatos, partidos políticos e coligações, pois a natureza da multa arbitrada baseou-se no cumprimento de
obrigação imposta na decisão, qual seja, a de providenciar que o material que se informou estar já depositado e pronto para entrega
àProcuradoria Regional Eleitoral ou àJustiça Eleitoral fosse disponibilizado.
Diante das informações trazidas na petição de ID 312675 reconsiderei a decisão de ID 311742, isentando de responsabilidade o advogado que
enviou o e-mail àProcuradoria da República e revogando a multa a ele imposta.
Conforme manifestação do advogado do partido representado, a responsabilidade pela propaganda eleitoral édos candidatos, partidos e
coligações, na forma do que dispõe o artigo 38 da Lei nº 9.504/97.
Em que pese tenha havido orientação do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores para que os filiados e candidatos entregassem o
material em desconformidade com a lei nos diretórios municipais, bem como para que estes providenciassem a sua entrega nos cartórios
eleitorais, mediante recibo, conforme orientação juntada na ID 312678 no dia 28 de setembro de 2018, para entrega de todo o material “no
TRE na segunda-feira (01/10)” (item 2 da orientação), verificou-se que nada chegou a este Tribunal.
Esta magistrada verificou que foi entregue neste Tribunal, em data de 03/10/2018, às 16h20min, pelo Sr. Luciano da Silva Inácio, dois sacos
plásticos, de aproximadamente 30 litros, contendo materiais irregulares e, no dia 04 /10/2018, o Sr. Dheison Alves de Lima, entregou mais
10.995 itens gráficos irregulares, quantidade considerada irrisória.
Verificando o perigo de que candidatos, filiados e dirigentes ou integrantes de diretórios municipais insistissem na distribuição do material
impugnado, armazenando-o para distribuição pelos dias que antecediam o pleito, entendi estarem presentes a plausibilidade jurídica do pedido
e o perigo da demora e concedi a tutela pleiteada pela d. Procuradoria Regional Eleitoral para determinar a expedição do mandado de busca e
apreensão itinerante, para que o material impugnado nesta representação fosse apreendido onde fosse encontrado, autorizando o
arrombamento de porta e o reforço policial, se necessário, bem como a intimação pessoal do presidente do Diretório Estadual do Partido dos
Trabalhadores no estado do Paraná, Sr. Florisvaldo Fier, sobre o teor dessa decisão.
Determinei, ainda, que os representados, que constavam na petição inicial (ID 308424) se abstivessem de divulgar material de propaganda
eleitoral (em desacordo com a decisão do C. Tribunal Superior Eleitoral a qual indeferiu o registro de candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva e
vedou a prática de atos de campanha que o mencionem como candidato), sob pena de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por ato,
sem prejuízo de caracterizar crime de desobediência.
Também determinei a expedição de ofício a todos os Juízes Eleitorais do Paraná para que intensificassem a fiscalização contra a propaganda
ilegal e, com fundamento no poder de polícia, tomassem as providencias que julgassem necessárias. (ID 315047).
Na ID 315454 foi apresentada defesa pelo Partido dos Trabalhadores –PT (Diretório Estadual do Paraná), onde se alegou preliminar de
incompetência absoluta deste Tribunal Regional Eleitoral porque a propaganda questionada nestes autos favorece em tese o candidato
àPresidência da República Fernando Haddad, sendo daí a competência exclusiva do Tribunal Superior Eleitoral (artigo 96, inciso III, Lei nº
9.054/97 e artigo 3º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.547/17). No mérito, alegou que o candidato cujo registro esteja sub judice pode praticar
todos os atos de campanha (art. 16-A da Lei das Eleições) e pela mesma lógica os candidatos, partidos e coligações que quisessem promover
propaganda conjunta com Lula poderiam fazê-lo; que a confecção do material questionado nesta ação não éilícita pois não há qualquer lesão
ao bem jurídico tutelado; que éimpossível saber se os objetos reputados irregulares circulavam pelas ruas e se foram antes ou após a
proibição ao registro da candidatura; que não comprovou pormenorizadamente quem era o responsável pela confecção e suposta distribuição
dos materiais; que as sanções aplicadas a candidato em razão do descumprimento das disposições da Lei eleitoral não se estendem ao
respectivo partido (artigo 96, §11 da Lei Eleitoral); que a proibição não impedia a utilização da imagem do ex-Presidente Lula, prevalecendo o
entendimento pela liberdade de expressão; que o Partido dos Trabalhadores, através de seu presidente do PT-PR emitiu nota pública
orientando sobre a distribuição de materiais de campanha, estando expresso nessa nota que é“completamente proibida a distribuição de
qualquer material de propaganda eleitoral em que ainda conste o ex-Presidente Lula como candidato a Presidente da República”.
Na ID 318084, foi apresentada contestação por Enio José Verri esclarecendo que tão logo foi indeferido o pedido de registro do ex-Presidente
Lula efetuou o descarte do material de propaganda irregular; que em Maringá tramitou perante a 137ª Zona Eleitoral representação onde
espontaneamente o Diretório Municipal do PT efetuou a entrega de todo o material irregular e anexou nota fiscal alegando que o material
contestado foi produzido em 30/08/18.
Na ID 318316, Miriam Aparecida Gonçalves, candidata ao cargo de Senador e seus suplentes, Wilson Ramos Filho e Joãozinho Santana e o
candidato ao cargo de Deputado Estadual Antônio Tadeu Veneri apresentaram contestação alegando preliminarmente a incompetência deste
Tribunal Regional Eleitoral, com argumentos similares aos do Diretório Estadual do PT, e no mérito a perda superveniente do objeto, posto que
foram citados no dia 05/10/18 e em 06/10/18 foi o último dia para a entrega de material de propaganda eleitoral. Alegaram, ainda, que não
promoveram a partir de 01/09/18 distribuição de material de propaganda eleitoral que tivesse o ex-Presidente Lula como candidato; que o
Ministério Público Eleitoral não informou na inicial a data em que cada material irregular foi produzido ou distribuído, dificultando, assim, a
defesa; que a inicial éinepta por não identificar a data da distribuição dos materiais e por não individualizar as condutas dos representados
quanto aos demais, não sendo possível abrir os hiperlinks indicados na inicial, que não conseguiram visualizar os documentos anexados com a
inicial; e que não confeccionaram e tampouco distribuíram o material impugnado.
Decorrido o prazo sem apresentação de defesa de José Rodrigues Lemos, de Luciana Guzella Rafaginin, Irondi Mantoan Pugliesi, Florisvaldo
Fier, Péricles de Holleben Mello, Gleisi Helena Hoffmann, Gilberto Grzeszezeszyn, Rivadal Donizete Padilha, André Castelo Branco Machado,
Ana Terra Viana, Antenor Gomes de Lima, Luiz Fernando Ferreira Delazari, Roberto Requião de Mello e Silva, José Carlos Becker de Oliveira
e Silva, Arilson Maroldi Chiorato.
Na ID 319685 houve manifestação do Ministério Público pela competência deste Tribunal Regional Eleitoral, porque não foi deduzida qualquer
pretensão quanto ao candidato àPresidência da República, mas somente determinado ao Diretório que recolhesse e não mais distribuísse o
material recolhido; que a representação éa via adequada porquanto éutilizada em “caráter residual”, ou seja, cabível sempre que não houver
outra ação específica para combater irregularidades verificadas durante a campanha; e, que não há qualquer pedido declaratório ou
sancionatório, de modo que o pleito do Ministério Público Eleitoral está acobertado pelo poder de polícia conferido aos Tribunais Regionais
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Eleitorais pelo artigo 41, §§1º e 2º, da Lei nº 9.504/97; que não houve perda do objeto uma vez que o pedido meritório se refere àproibição e
consequente suspensão da divulgação de propaganda eleitoral do ex-candidato Lula e, como o candidato àPresidência pelo Partido dos
Trabalhadores continua na disputa eleitoral no segundo turno, havendo, ainda, pertinência na tutela inibitória pleiteada; que a inicial não
éinepta porque a nota fiscal mencionada no hiperlink encontra-se anexada àinicial em formato pdf (ID 308440, p. 23) e a data de distribuição do
material confunde-se com o mérito; que anexou mais denúncias recebidas de cidadãos de diversos municípios, cujo objeto era a propaganda
de Lula como Presidente da República; que não houve contraprova dessas alegações; que a denúncia não depende de comprovação de
participação pessoal dos representados no fato, pois seu objeto éa cessação da irregularidade (não distribuir mais as propagandas proibidas
por decisão do Tribunal Superior Eleitoral), na forma do artigo 41 da Lei das Eleições. Anexou mais denúncias de cidadãos sobre a
propaganda ilícita, como exemplos: a) notícia de fato encaminhada pelo Ministério Público Eleitoral de Pato Branco em 28/09/18, acerca de
distribuição de propaganda eleitoral irregular apresentando Lula como candidato a Presidente da República (ID 319686), b) Ofício enviado do
Município de Francisco Beltrão em 01/10/18 informando propaganda eleitoral irregular da candidata Gleisi número 1313, vinculada também
àcandidatura àPresidência da República de Luís Inácio Lula da Silva (ID 319699), c) vídeo de eleitor denunciando a distribuição de jornal no
dia 25/09/18 na cidade de União da Vitória com Lula como candidato a Presidente, juntamente com a candidata ao Senado Miriam Gonçalves
e o candidato a Governador do Estado, Dr. Rosinha (ID 319695), e outras 16 (dezesseis) evidências sempre trazendo Lula como candidato e
não como apoiador.
Na ID 328524, chegaram Ofícios dos Juízes Eleitorais de diversas Zonas Eleitorais, a saber: Ponta Grossa, Jacarezinho (com apreensão de
cinco quilos de propaganda onde constava o Sr. Luís Inácio Lula da Silva como candidato àPresidência da República), Araucária e Contenda
(com a apreensão na residência do Sr. Rival Donizete Padilha de 15.408 panfletos de 7x10 cm, 1555 panfletos 15x21 grampeados com mais
1555 panfletos 7x10, totalizando 18.518 panfletos, cfe. p. 14), Francisco Beltrão (entrega de 35 caixas cheias de santinhos, folhetos, impressos
dos mais variados tipos, constando a candidatura de Lula como Presidente em 05/10/18), Paranavaí (entrega de material no cartório no dia
04/10/18), Santo Antônio do Sudoeste com material apreendido no Cartório Eleitoral, Maringá (certificou que o Presidente do Diretório
Municipal do PT e o candidato Enio Verri entregaram vários materiais tendo Lula como candidato a Presidente), Toledo (informou depósito de
materiais de propaganda irregular), Floresta (apreensão de 3.630 panfletos com a propaganda irregular), Pinhão (entregaram, mediante notícia
de irregularidade e notificação do Ministério Público Eleitoral, os materiais irregulares) e Pinhais (com depósito de material de propaganda
irregular espontaneamente pelo Diretório Municipal).
Na ID 321088, no Município de Dois Vizinhos veio a informação de que circulavam pela cidade no final do mês de setembro de 2018 material
contendo Lula como candidato a Presidente e tal material foi apreendido e encontra-se em cartório.
Na ID 325595, nos Municípios de Foz do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu encontra-se material irregular em duas caixas grandes e em duas
caixas pequenas.
Na ID 328534, em Rolândia, após notificação do Diretório Municipal do PT, houve entrega de 25.000 folhetos/santinhos/volantes, em Campo
Mourão em data de 03/10/18 o candidato a Deputado Estadual Cícero Pereira de Souza entregou dez volumes de propaganda eleitoral e nove
perfurade, com as imagens de Lula.
Na ID 328537, em Assis Chateaubriand informou que em 29/09/18 a Presidente do PT local entregou material irregular de campanha, que
encontra-se depositado no Cartório Eleitoral, em Alto Paraná, foram entregues materiais irregulares espontaneamente no Cartório Eleitoral
pelos Sr. Rafael Cavalli Miquelan e José Elto Santos da Silva.
Na ID 372416, em Arapongas foram entregues espontaneamente material de propaganda contendo Luís Inácio Lula da Silva como candidato
àPresidência da República.
Na ID 372466, em Curitiba o Oficial de Justiça certificou que não foi apreendido nenhum material impugnado e devolveu o mandado em
secretaria em 30/10/18.
Na ID 373016, Almirante Tamandaré informou que não houve entrega de material porque a Secretária Geral do PT local afirmou não haver
sede e nem material de propaganda na localidade.
Na ID 494266, em Jaguapitã o Ministério Público local já havia promovido o recolhimento de vinte e quatro mil santinhos e duzentos encartes
de 22x15cm, tendo sido entregues ao Cartório Eleitoral.
Na ID 94766, em Quedas do Iguaçu foram apreendidos materiais de campanha (panfletos irregulares).
Éo relatório, passo a decidir.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Após o decurso do processo eleitoral, todo o material recolhido em procedimentos adotados pelos Juízes Eleitorais no exercício do poder de
polícia contribuíram para reduzir o número de propaganda eleitoral irregular, capaz de exercer influência no eleitorado.
Verifica-se que após os procedimentos de busca e apreensão deflagrados pelos Juízes Eleitorais, no exercício do poder de polícia, que de fato
foi recolhida uma vultosa quantidade de propaganda eleitoral irregular, que não foi trazida pelo causídico Luiz Fernando Peccinin, o que revela
que a multa imposta para que o referido advogado providenciasse a entrega dos materiais em todos os Municípios do Estado do Paraná nos
Cartórios Eleitorais seria de ser-lhe aplicada, não fosse a sua revogação por esta magistrada.
A ironia adotada pelo causídico na contestação apresentada na ID 315453 àpágina 13 no sentido de que:
“Ademais, não se pode presumir que a entrega devesse ser ‘vultuosa’. Consectário lógico do insucesso na busca e apreensão determinada
éque não existem mais materiais em circulação –ao menos não na pretendida e anomalamente cogitada vultuosidade pela eminente relatora.
Vale lembrar: o indeferimento da candidatura de Lula se deu HÁ MAIS DE UM MÊS (no dia 01 de setembro!). Desde essa data não há mais
materiais de ‘Lula Presidente’ sendo fabricados, menos ainda em quantia vultuosa. O que deveria fazer o REPRESENTADO para atender às
altas expectativas do órgão ministerial e desta Corte? Fabricar mais materiais para então depositá -los? Não haveria sentido nisso. Certamente
a presente demanda, a despeito de manifestamente inadequada, inepta e ilegítima, renderá imerecidos holofotes na imprensa. Pode ser que
essa fosse mesmo a pretensão inicial, mas por certo os abusos e excessos cristalinamente cometidos nos presentes autos serão corrigidos
pelos órgãos competentes para tanto, após ser dada devida ciência pelo ora REPRESENTADO. Em um Estado Democrático de Direito, o uso
da coação e da força devem ser excepcionais. A foto de Lula em um material guardado em casa certamente não autoriza o arrombamento de
uma residência, para resumir.
Anoto, contudo, que alguns candidatos usaram o nome de Lula em suas propagandas eleitorais para com a intenção de colher um maior
número de votos, referindo-se a ele como candidato e não como apoiador, como ficou demonstrado em alguns dos procedimentos juntados a
estes autos, em panfletos que foram depositados nas caixas de correio de alguns eleitores, que procuraram a Justiça Eleitoral pedindo
providências, devidamente tomadas e que foram juntadas aqui. (...)”
Veja-se que após vencido o prazo para a entrega e a revogação da decisão que cominava multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por hora de
atraso na entrega, e com as buscas realizadas, encontrou-se justamente o que esta relatora mencionou na decisão liminar no sentido de que a
quantidade do material a ser entregue àJustiça Eleitoral deveria ser vultosa.
Não foi, entretanto, e daí se extrai que o causídico e o Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores não estão amparados pela alegada
boa-fé mencionada na defesa, nem quando mencionaram que se renderam “imerecidos holofotes na imprensa”, vez que todo o material
recolhido poderia ser distribuído pelas ruas para o fim de induzir eleitores ao equívoco de que Lula seria candidato ao cargo de Presidente da
República, quando não mais podia fazer campanha eleitoral em razão da decisão do TSE.
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Além deste procedimento, há ainda vários outros procedimentos apurados em outros autos que comunicaram àProcuradoria Regional Eleitoral
o recolhimento de materiais com a propaganda ora impugnada nestes autos e que tramitam concomitantemente, demonstrando como houve
falta de boa-fé de vários candidatos filiados ao Partido dos Trabalhadores, tendo sido alguns deles intimados da decisão liminar, sem que
contudo tivessem providenciado a entrega do material cuja distribuição foi proibida.
No entanto, a Procuradoria Regional Eleitoral propôs a presente representação somente com o escopo de se evitar que o material fosse
distribuído, razão pela qual pugnou na inicial:
“(...)
a) a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, inaudita altera pars, para que sejam expedidos os competentes MANDADOS DE
BUSCA E APREENSÃO, com fundamento no art. 139, IV c/c art. 301 do CPC para fins de arrecadação de todo o material impresso de
campanha em que conste a imagem do ex-candidato LULA, como candidato àPresidência ou de forma que induza o eleitor a pensar que ele o
seja e, consequentemente, obstando a sua posterior distribuição indevida, nos endereços acima indicados;
b) no mérito, seja determinado a todos os representados a PROIBIÇÃO E CONSEQUENTE SUSPENSÃO da divulgação da propaganda
eleitoral do excandidato Lula por meio da distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, com a indicação expressa de que seu
descumprimento pode configurar o ilícito previsto no art. 347 do Código Eleitoral e sem prejuízo da fixação de multa cominatória, dando-se
ampla divulgação desta decisão, notadamente aos juízos e promotorias eleitorais do estado do Paraná, para adoção das devidas providências
no âmbito de suas respectivas competências e atribuições;
c) que, após cumpridos os competentes mandados de busca e apreensão, sejam os representados citados para apresentarem defesa no prazo
legal.
(...)”
Como a eleição já ocorreu, tendo a proibição e a suspensão da divulgação da propaganda eleitoral do ex-candidato Lula se operado, decorreu
a utilidade e a necessidade da continuação da presente demanda, operando-se a perda do objeto.
Anote-se, contudo, e com letras garrafais, que não se exclui a possibilidade de propositura de ação de investigação judicial eleitoral por abuso
dos meios de comunicação em razão da divulgação de propagandas eleitorais isoladas de candidatos e candidatas que tenham distribuído de
forma massiva suas propagandas respectivas aliadas àindeferida candidatura de Lula, mediante a devida comprovação na ação própria.
Eventual produção adequada de provas no sentido mencionado certamente tornam possível e viável a propositura da ação própria para
apuração do fato e eventual condenação que pode ensejar a inelegibilidade dos representados eventualmente condenados.
Aqui, nestes autos, a utilidade e a necessidade da determinação e efetiva suspensão da divulgação da propaganda ilícita debatida se
esvaíram, tendo o presente processo cumprido a sua finalidade com a realização da eleição e o seu término no último dia 28/10/18, com o
encerramento da votação no segundo turno.
Por essa razão, deixo de apreciar as preliminares arguidas bem como de analisar o mérito.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerando a falta de utilidade e de necessidade da demanda e portanto do interesse processual, julgo extinto o processo
sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Curitiba, 08 de dezembro de 2018.
Graciane Lemos –Juíza Auxiliar do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná".
Éo relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Considerando-se a extinção do processo principal, ao qual este está apenso, não há mais interesse de agir.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerando a falta de utilidade e de necessidade da demanda e portanto do interesse processual, julgo extinto o processo
sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Decorrido o prazo de eventual recurso e demais diligências necessárias, arquive-se.
Curitiba, 12 de dezembro de 2018.
Graciane Lemos –Juíza Auxiliar do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
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1ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCICIO DE 2017 - INTIMAÇÃO ALEGAÇÕES FINAIS
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 13-16.2018.6.16.0001
MUNICÍPIO: CURITIBA
PARTIDO: COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PODEMOS
INTERESSADOS: CARLOS MAURO BOBATO e outros
ADVOGADOS: MAYNARD MOREIRA, OAB/PR: 34.410
JUIZ: LOURENÇO CRISTOVÃO CHEMIM
Ficam os interessados devidamente INTIMADOS a apresentarem ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo de três dias, nos termos do despacho
proferido pelo Exmo. Juiz Eleitoral, Lourenço Cristóvão Chemim, às fls. 118 dos autos em epígrafe, sobre o qual já houve manifestação do
Ministério Público Eleitoral.
_________________________________________________________
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL Nº 14-98.2018.6.16.0001
MUNICÍPIO: CURITIBA
PARTIDO: COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL DE CURITIBA
INTERESSADOS: PAULO AGUIAR PALACIOS e outros
ADVOGADOS: RAFAELA MUNHOZ DA ROCHA LACERDA, OAB/PR: 38.511
JUIZ: LOURENÇO CRISTOVÃO CHEMIM
Ficam os interessados devidamente INTIMADOS a apresentarem ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo de três dias, nos termos do despacho
proferido pelo Exmo. Juiz Eleitoral, Lourenço Cristóvão Chemim, às fls. 172 dos autos em epígrafe, sobre o qual já houve manifestação do
Ministério Público Eleitoral.

9ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÃO MESÁRIO FALTOSO (17/12)
Composição de Mesa Receptora nº 90-98.2018.6.16.0009
Município: CAMPO LARGO/PR
Interessado: MATHEUS SOARES MORAES
Juiz: ERNANI MENDES SILVA FILHO
[...]
Ante o exposto, de acordo com a manifestação ministerial, acolho a justificativa apresentada pelo(a) mesário(a) MATHEUS SOARES MORAES
e determino o lançamento do ASE 175 (justificativa de ausência aos trabalhos eleitorais) no cadastro eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Decorrido o prazo legal, certifique-se e arquive-se.
Campo Largo, 11 de dezembro de 2018.
ERNANI MENDES SILVA FILHO
JUIZ ELEITORAL

Composição de Mesa Receptora nº 89-16.2018.6.16.0009
Município: CAMPO LARGO/PR
Interessado: DAIANE SILVA STACOVIAKI
Juiz: ERNANI MENDES SILVA FILHO
Considerando a certidão do Chefe de Cartório e os documentos juntados aos autos, confirmando a justificativa apresentada pela mesária,
determino o lançamento do ASE 175 motivo (justificativa de ausência aos trabalhos eleitorais) no cadastro eleitoral.
Certifique-se e arquive-se.
Campo Largo, 11 de dezembro de 2018.
ERNANI MENDES SILVA FILHO
JUIZ ELEITORAL

Composição de Mesa Receptora nº 84-91.2018.6.16.0009
Município: CAMPO LARGO/PR
Interessado: FABIANA PADILHA
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Juiz: ERNANI MENDES SILVA FILHO
[...]
Ante o exposto, de acordo com a manifestação ministerial, acolho a justificativa apresentada pelo(a) mesário(a) FABIANA PADILHA e
determino o lançamento do ASE 175 (justificativa de ausência aos trabalhos eleitorais) no cadastro eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Decorrido o prazo legal, certifique-se e arquive-se.
Campo Largo, 11 de dezembro de 2018.
ERNANI MENDES SILVA FILHO
JUIZ ELEITORAL

Composição de Mesa Receptora nº 69-25.2018.6.16.0009
Município: CAMPO LARGO/PR
Interessado: RAFAELA MARIANA DE LARA
Juiz: ERNANI MENDES SILVA FILHO
[...]
Ante o exposto, de acordo com a manifestação ministerial, acolho a justificativa apresentada pelo(a) mesário(a) RAFAELA MARIANA DE LARA
e determino o lançamento do ASE 175 (justificativa de ausência aos trabalhos eleitorais) no cadastro eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Decorrido o prazo legal, certifique-se e arquive-se.
Campo Largo, 11 de dezembro de 2018.
ERNANI MENDES SILVA FILHO
JUIZ ELEITORAL

Composição de Mesa Receptora nº 85-76.2018.6.16.0009
Município: CAMPO LARGO/PR
Interessado: MARIELY CAROLINE GROCHEVESKI
Juiz: ERNANI MENDES SILVA FILHO
[...]
Ante o exposto, de acordo com a manifestação ministerial, acolho a justificativa apresentada pelo(a) mesário(a) MARIELY CAROLINE
GROCHEVESKI e determino o lançamento do ASE 175 (justificativa de ausência aos trabalhos eleitorais) no cadastro eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Decorrido o prazo legal, certifique-se e arquive-se.
Campo Largo, 11 de dezembro de 2018.
ERNANI MENDES SILVA FILHO
JUIZ ELEITORAL

Composição de Mesa Receptora nº 72-77.2018.6.16.0009
Município: CAMPO LARGO/PR
Interessado: HELLEN CRISTINY RIBA
Juiz: ERNANI MENDES SILVA FILHO
[...]
Ante o exposto, de acordo com a manifestação ministerial, acolho a justificativa apresentada pelo(a) mesário(a) HELLEN CRISTINY RIBA e
determino o lançamento do ASE 175 (justificativa de ausência aos trabalhos eleitorais) no cadastro eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Decorrido o prazo legal, certifique-se e arquive-se.
Campo Largo, 11 de dezembro de 2018.
ERNANI MENDES SILVA FILHO
JUIZ ELEITORAL

Composição de Mesa Receptora nº 86-61.2018.6.16.0009
Município: CAMPO LARGO/PR
Interessado: MARIA DO CARMO FERREIRA LEAL ALFANEO
Juiz: ERNANI MENDES SILVA FILHO
[...]
Ante o exposto, de acordo com a manifestação ministerial, acolho a justificativa apresentada pelo(a) mesário(a) MARIA DO CARMO
FERREIRA LEAL ALFANEO e determino o lançamento do ASE 175 (justificativa de ausência aos trabalhos eleitorais) no cadastro eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Decorrido o prazo legal, certifique-se e arquive-se.
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Campo Largo, 11 de dezembro de 2018.
ERNANI MENDES SILVA FILHO
JUIZ ELEITORAL

Composição de Mesa Receptora nº 112-59.2018.6.16.0009
Município: CAMPO LARGO/PR
Interessado: JEZICA LEAL MOREIRA
Juiz: ERNANI MENDES SILVA FILHO
Considerando a informação do Chefe de Cartório e os documentos acostados aos autos, demonstrando o regular comparecimento e
substituição da mesária, determino o lançamento do ASE 175 motivo/forma 2 a fim de regularizar a anotação no cadastro eleitoral.
Certifique-se e arquive-se.
Campo Largo, 10 de dezembro de 2018.
ERNANI MENDES SILVA FILHO
JUIZ ELEITORAL
Composição de Mesa Receptora nº 83-09.2018.6.16.0009
Município: CAMPO LARGO/PR
Interessado: CRISTIANO ALVES DA FONSECA
Juiz: ERNANI MENDES SILVA FILHO
[...]
Ante o exposto, de acordo com a manifestação ministerial, acolho a justificativa apresentada pelo(a) mesário(a) CRISTIANO ALVES DA
FONSECA e determino o lançamento do ASE 175 (justificativa de ausência aos trabalhos eleitorais) no cadastro eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Decorrido o prazo legal, certifique-se e arquive-se.
Campo Largo, 11 de dezembro de 2018.
ERNANI MENDES SILVA FILHO
JUIZ ELEITORAL

Composição de Mesa Receptora nº 93-53.2018.6.16.0009
Município: CAMPO LARGO/PR
Interessado: CLAUDINEIA JESUS DE LIMA
Juiz: ERNANI MENDES SILVA FILHO
[...]
Ante o exposto, de acordo com a manifestação ministerial, acolho a justificativa apresentada pelo(a) mesário(a) CLAUDINEIA JESUS DE LIMA
e determino o lançamento do ASE 175 (justificativa de ausência aos trabalhos eleitorais) no cadastro eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Decorrido o prazo legal, certifique-se e arquive-se.
Campo Largo, 11 de dezembro de 2018.
ERNANI MENDES SILVA FILHO
JUIZ ELEITORAL

Composição de Mesa Receptora nº 98-75.2018.6.16.0009
Município: CAMPO LARGO/PR
Interessado: JOÃO FELIPE FURLAN
Juiz: ERNANI MENDES SILVA FILHO
[...]
Ante o exposto, de acordo com a manifestação ministerial, acolho a justificativa apresentada pelo(a) mesário(a) JOÃO FELIPE FURLAN e
determino o lançamento do ASE 175 (justificativa de ausência aos trabalhos eleitorais) no cadastro eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Decorrido o prazo legal, certifique-se e arquive-se.
Campo Largo, 11 de dezembro de 2018.
ERNANI MENDES SILVA FILHO
JUIZ ELEITORAL

Composição de Mesa Receptora nº 110-89.2018.6.16.0009
Município: CAMPO LARGO/PR
Interessado: GIOVANNA SOKULSKI MAZZON
Juiz: ERNANI MENDES SILVA FILHO
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[...]
Ante o exposto, de acordo com a manifestação ministerial, acolho a justificativa apresentada pelo(a) mesário(a) GIOVANNA SOKULSKI
MAZZON e determino o lançamento do ASE 175 (justificativa de ausência aos trabalhos eleitorais) no cadastro eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Decorrido o prazo legal, certifique-se e arquive-se.
Campo Largo, 11 de dezembro de 2018.
ERNANI MENDES SILVA FILHO
JUIZ ELEITORAL

Composição de Mesa Receptora nº 78-84.2018.6.16.0009
Município: CAMPO LARGO/PR
Interessado: BRUNA PERUSSOLO
Juiz: ERNANI MENDES SILVA FILHO
[...]
Ante o exposto, de acordo com a manifestação ministerial, acolho a justificativa apresentada pelo(a) mesário(a) BRUNA PERUSSOLO e
determino o lançamento do ASE 175 (justificativa de ausência aos trabalhos eleitorais) no cadastro eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Decorrido o prazo legal, certifique-se e arquive-se.
Campo Largo, 11 de dezembro de 2018.
ERNANI MENDES SILVA FILHO
JUIZ ELEITORAL

Composição de Mesa Receptora nº 65-85.2018.6.16.0009
Município: CAMPO LARGO/PR
Interessado: KAELL BONETE DE MIRANDA
Juiz: ERNANI MENDES SILVA FILHO
[...]
Ante o exposto, de acordo com a manifestação ministerial, acolho a justificativa apresentada pelo(a) mesário(a) KAELL BONETE DE
MIRANDA e determino o lançamento do ASE 175 (justificativa de ausência aos trabalhos eleitorais) no cadastro eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Decorrido o prazo legal, certifique-se e arquive-se.
Campo Largo, 11 de dezembro de 2018.
ERNANI MENDES SILVA FILHO
JUIZ ELEITORAL

10ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação 28 2018
AUTOS: 29-40.2018.6.16.0010
NATUREZA DA AÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, Comissão Provisória ADÃO JOSÉ DELPONTE, Secretário de
Finanças da Comissão Provisória Municipal.
ADVOGADO: GIANCLAUDIO SILVEIRA DE SIQUEIRA – OAB/PR: 69.408/PR
MUNICÍPIO: LAPA/PR
EDITAL Nº 57/2018
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA KELLY SPONHOLZ, JUÍZA DA 10ª ZONA ELEITORAL DE LAPA, ESTADO DO PARANÁ, NO
USO DE SUAS ATRIBUÍÇÕES LEGAIS,
FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, em especial os candidatos, Partidos Políticos e o Ministério
Público, em cumprimento ao art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, que foram apresentadas pelos Diretório/Comissões Provisórias abaixo
relacionados as prestações de contas finais de campanha de 2018, sendo que quaisquer impugnações devem ser encaminhadas em petição
fundamentada e acompanhada de provas, no prazo de três dias, contados da publicação do presente.
Partido
Partido Socialista Brasileiro - PSB

Município
Lapa

E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral que fosse expedido este Edital e publicado no
DJE.
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Dado e passado nesta cidade de Lapa, Estado do Paraná, aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito.
Eu,_____________, Felipe Marcelo Gonzaga de Carvalho, Chefe de Cartório e.e., preparei e conferi o presente edital, que é assinado pela
MMª Juíza Eleitoral, Drª Kelly Sponholz.
KELLY SPONHOLZ
Juíza da 10ª Zona Eleitoral

23ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÃO DA SENTENÇA
AUTOS Nº: 10-92.2018.6.16.0023
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 – PARTIDO POLÍTICO
INTERESSADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB DE RIBEIRÃO CLARO/PR
PRESIDENTE: PAOLA FERNANDA DO PRADO
TESOUREIRO: DIONE AUGUSTO GUERRA LOURENÇO
ADVOGADO: RICARDO DAVID CHAMMAS CASSAR OAB PR 43652
Vistos e examinados estes autos,
Trata-se de análise de prestação de conta de exercício financeiro referente ao ano de 2017.
A prestação de contas foi apresentada na forma da legislação vigente. Não foi apresentada impugnação.
Realizadas as conferências e análises necessárias pela análise técnica, num primeiro momento foi detectada a falta da Escrituração Contábil
Digital pelo Partido, tendo sido emitido parecer pela reprovação (fls.65).
O Partido foi intimado do parecer pela desaprovação das contas, e apresentou o recibo da Escrituração Contábil Digital, sendo emitido novo
relatório conclusivo pela aprovação com ressalvas, não foram identificadas irregularidades insanáveis, apenas o envio da Escrituração Contábil
Digital fora do prazo estabelecido para Receita Federal, e a falta de assinatura dos responsáveis no recibo da entrega da ECD (fls. 72).
O feito foi encaminhado ao Ministério Público Eleitoral, que em seu primeiro parecer, datado de 07/09/2018 (fls. 67/68), opinou pela reprovação
das contas pela falta de Escrituração Contábil Digital, tendo sido o partido intimado do parecer pela reprovação. O Partido se manifestou e
apresentou o recibo de entrega da Escrituração Contábil Digital, tendo o Ministério Público dado novo parecer às fls. 83/84, considerando que
nada tem a opor às contas em análise, tendo o partido observado às disposições do art. 31 e seguintes, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
É o relatório.
Estando obedecidas as normas regulamentares e não tendo sido constatada qualquer irregularidade insanável passível de aferição nos autos,
que ensejam a reprovação, é caso de aprovação com ressalvas das contas apresentadas, tendo em vista o atraso na entrega da Escrituração
contábil Digital à Receita Federal e a falta de assinatura do Presidente e do Tesoureiro no recibo de fls.72.
Ante o exposto, JULGO PRESTADAS E APROVADAS COM RESSALVAS, às contas do Partido Socialista Brasileiro – PSB de Ribeirão Claro,
na forma da legislação vigente.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos.
Ribeirão Claro, 11 de dezembro de 2018.
Juliana Pinheiro Ribeiro de Azevedo
Juíza da 023ª Zona Eleitoral

INTIMAÇÃO DA SENTENÇA
AUTOS Nº: 4-85. 2018.6.16.0023
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 – PARTIDO POLÍTICO
INTERESSADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB DE RIBEIRÃO CLARO/PR
PRESIDENTE: ANA MARIA MOLINI
TESOUREIRO: BENEDITO JOBER FAGANELLI
ADVOGADO: RICARDO DAVID CHAMMAS CASSAR OAB/PR 43.652
Vistos e examinados estes autos,
Trata-se de análise de prestação de conta de exercício financeiro referente ao ano de 2017.
A prestação de contas foi apresentada na forma da legislação vigente. Não foi apresentada impugnação.
Realizadas as conferências e análises necessárias pela análise técnica, num primeiro momento foi detectada a falta da Escrituração Contábil
Digital pelo Partido, tendo sido emitido parecer pela reprovação (fls. 66).
O Partido foi intimado do parecer pela desaprovação das contas, e apresentou o recibo da Escrituração Contábil Digital, sendo emitido novo
relatório conclusivo pela aprovação com ressalvas, não foram identificadas irregularidades insanáveis, apenas o envio da Escrituração Contábil
Digital fora do prazo estabelecido para Receita Federal, e a falta de assinatura dos responsáveis pelo partido no recibo da entrega da ECD (fls.
73).
O feito foi encaminhado ao Ministério Público Eleitoral, que em seu primeiro parecer, datado de 07/09/2018 (fls. 68/69), opinou pela reprovação
das contas pela falta de Escrituração Contábil Digital, tendo sido o partido intimado do parecer pela reprovação. O Partido se manifestou e
apresentou o recibo de entrega da Escrituração Contábil Digital, tendo o Ministério Público dado novo parecer às fls. 84/85, considerando que
nada tem a opor às contas em análise, tendo o partido observado às disposições do art. 31 e seguintes, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
É o relatório.
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Estando obedecidas as normas regulamentares e não tendo sido constatada qualquer irregularidade insanável passível de aferição nos autos,
que ensejam a reprovação, é caso de aprovação com ressalvas das contas apresentadas, tendo em vista o atraso na entrega da Escrituração
contábil Digital à Receita Federal e a falta de assinatura do Presidente e do Tesoureiro no recibo de fls.73.
Ante o exposto, JULGO PRESTADAS E APROVADAS COM RESSALVAS, às contas do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB de
Ribeirão Claro, na forma da legislação vigente.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos.
Ribeirão Claro, 11 de dezembro de 2018.
Juliana Pinheiro Ribeiro de Azevedo
Juíza da 023ª Zona Eleitoral

INTIMAÇÃO DA SENTENÇA
AUTOS Nº: 5-70. 2018.6.16.0023
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 – PARTIDO POLÍTICO
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC DE RIBEIRÃO CLARO/PR
PRESIDENTE: ANGELA REGIAN SIQUEROLLI
TESOUREIRO: FLÁVIO CÉSAR MUSSATO
ADVOGADO: RICARDO DAVID CHAMMAS CASSAR OAB/PR 43.652
Vistos e examinados estes autos,
Trata-se de análise de prestação de conta de exercício financeiro referente ao ano de 2017.
A prestação de contas foi apresentada na forma da legislação vigente. Não foi apresentada impugnação.
Realizadas as conferências e análises necessárias pela análise técnica, num primeiro momento foi detectada a falta da Escrituração Contábil
Digital pelo Partido, tendo sido emitido parecer pela reprovação (fls. 65).
O Partido foi intimado do parecer pela desaprovação das contas, e apresentou o recibo da Escrituração Contábil Digital, sendo emitido novo
relatório conclusivo pela aprovação com ressalvas, não foram identificadas irregularidades insanáveis, apenas o envio da Escrituração Contábil
Digital fora do prazo estabelecido para Receita Federal, e a falta de assinatura dos responsáveis pelo partido no recibo da entrega da ECD
(fls.72).
O feito foi encaminhado ao Ministério Público Eleitoral, que em seu primeiro parecer, datado de 07/09/2018 (fls. 67/68), opinou pela reprovação
das contas pela falta de Escrituração Contábil Digital, tendo sido o partido intimado do parecer pela reprovação. O Partido se manifestou e
apresentou o recibo de entrega da Escrituração Contábil Digital, tendo o Ministério Público dado novo parecer às fls. 82/83, considerando que
nada tem a opor às contas em análise, tendo o partido observado às disposições do art. 31 e seguintes, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
É o relatório.
Estando obedecidas as normas regulamentares e não tendo sido constatada qualquer irregularidade insanável passível de aferição nos autos,
que ensejam a reprovação, é caso de aprovação com ressalvas das contas apresentadas, tendo em vista o atraso na entrega da Escrituração
contábil Digital à Receita Federal e a falta de assinatura do Presidente e do Tesoureiro no recibo de fls.72.
Ante o exposto, JULGO PRESTADAS E APROVADAS COM RESSALVAS, às contas do Partido Social Cristão – PSC de Ribeirão Claro, na
forma da legislação vigente.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos.
Ribeirão Claro, 11 de dezembro de 2018.
Juliana Pinheiro Ribeiro de Azevedo
Juíza da 023ª Zona Eleitoral

INTIMAÇÃO DA SENTENÇA
AUTOS Nº: 7-40. 2018.6.16.0023
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 – PARTIDO POLÍTICO
INTERESSADO: PARTIDO Trabalhista Brasileiro – PTB DE RIBEIRÃO CLARO/PR
PRESIDENTE: David Amadeu Golinelli
TESOUREIRO: Danilo augusto Baggio Camargo
ADVOGADO: Ricardo David Chammas Cassar OAB/PR 43.652
Vistos e examinados estes autos,
Trata-se de análise de prestação de conta de exercício financeiro referente ao ano de 2017.
A prestação de contas foi apresentada na forma da legislação vigente. Não foi apresentada impugnação.
Realizadas as conferências e análises necessárias pela análise técnica, num primeiro momento foi detectada a falta da Escrituração Contábil
Digital pelo Partido, tendo sido emitido parecer pela reprovação (fls. 64).
O Partido foi intimado do parecer pela desaprovação das contas, e apresentou o recibo da Escrituração Contábil Digital, sendo emitido novo
relatório conclusivo pela aprovação com ressalvas, não foram identificadas irregularidades insanáveis, apenas o envio da Escrituração Contábil
Digital fora do prazo estabelecido para Receita Federal, e a falta de assinatura dos responsáveis pelo partido no recibo da entrega da ECD
(fls.71).
O feito foi encaminhado ao Ministério Público Eleitoral, que em seu primeiro parecer, datado de 07/09/2018 (fls. 66/67), opinou pela reprovação
das contas pela falta de Escrituração Contábil Digital, tendo sido o partido intimado do parecer pela reprovação. O Partido se manifestou e
apresentou o recibo de entrega da Escrituração Contábil Digital, tendo o Ministério Público dado novo parecer às fls. 82/83, considerando que
nada tem a opor às contas em análise, tendo o partido observado às disposições do art. 31 e seguintes, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
É o relatório.
Estando obedecidas as normas regulamentares e não tendo sido constatada qualquer irregularidade insanável passível de aferição nos autos,
que ensejam a reprovação, é caso de aprovação com ressalvas das contas apresentadas, tendo em vista o atraso na entrega da Escrituração
contábil Digital à Receita Federal e a falta de assinatura do Presidente e do Tesoureiro no recibo de fls.71.
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Ante o exposto, JULGO PRESTADAS E APROVADAS COM RESSALVAS, às contas do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Ribeirão
Claro, na forma da legislação vigente.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos.
Ribeirão Claro, 11 de dezembro de 2018.
Juliana Pinheiro Ribeiro de Azevedo
Juíza da 023ª Zona Eleitoral

26ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Publicação de decisão
Intimação, na forma da lei, da r. decisão proferida pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. Guilherme Formagio Kikuchi, nos autos abaixo discriminados:
SEGREDO DE JUSTIÇA
Autos de Execução Fiscal nº: 3-09.2009.6.16.0026
Exequente: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
Executado: Sigiloso
Advogado do Executado: não há advogado habilitado nos autos
Acolho o pedido da Procuradoria da Fazenda Nacional suspendendo o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, uma vez que não foram
encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora.
Intime-se pelo DJE e pessoalmente ao Procurador da Fazenda Nacional. Diligências e anotações necessárias.
SIGILOSO, 23/10/2018.
Guilherme Formagio Kikuchi
Juiz Eleitoral

45ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

EDITAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
JUÍZO DA 45ª ZONA ELEITORAL
Rua Barão do Rio Branco, 3010 – Centro – Laranjeiras do Sul/PR – CEP: 85.303-130

E D I T A L 39 / 2018
(PRAZO 03 DIAS)
O Excelentíssimo Senhor Doutor ALBERTO MOREIRA CORTES NETO, MM. Juiz da 45ª Zona Eleitoral de Laranjeiras do Sul, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais e, considerando o disposto no artigo 45, I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017:
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que os órgãos partidários e respectivos responsáveis
abaixo relacionados apresentaram à Justiça Eleitoral DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS referente ao
exercício financeiro de 2017. Assim, conforme previsto no artigo 45, I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, faculta-se a qualquer interessado,
no prazo de 03 (três) dias contados da publicação do presente edital, a apresentação de impugnação, que deverá ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
AUTOS N.º

ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL

162-74

PSDB
–
PARTIDO
DA
DEMOCRACIA BRASILEIRA

2018.6.16.004
5

RESPONSÁVEIS
SOCIAL

Presidente: CLAUDIR JOSÉ CROTTI
Tesoureiro: VALMOR DALLASTRA
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E para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente edital, que será afixado no local de costume neste Fórum Eleitoral e publicado
no Diário de Justiça Eletrônico. Dado e passado nesta cidade de Laranjeiras do Sul/PR, aos 11 (onze) dias do mês de dezembro do ano de
2018. Eu, _________, Francisco Paulo Smitek Sobieray, preparei e conferi o presente edital, que vai subscrito pelo MM Juiz Eleitoral.

ALBERTO MOREIRA CORTES NETO
JUIZ ELEITORAL
Juiz Eleitoral

46ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 55-27.2018.6.16.0046
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT
PRESIDENTE: EDSON CARLOS THOMAS
TESOUREIRO: ANA PAULA GUISSO
ADVOGADO(A): OLIRIO RIVES DOS SANTOS – OAB/PR nº 33.593
MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU/PR
Intimação, na forma da lei, do prestador de contas para que, no prazo de 03 (três) dias, apresente manifestação sobre a existência de
irregularidades e/ou impropriedade no parecer técnico juntado aos autos, nos termos do artigo 72, §2º, da Resolução – TSE 23.553/2017.
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 48-35.2018.6.16.0046
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD
PRESIDENTE: WANDERLEY BERTOLUCCI TEIXEIRA
TESOUREIRO: NEY PATRICIO DA COSTA
ADVOGADO(A): NATALIA NOVAIS FERNANDES GOMES – OAB/PR nº 73.684
MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU/PR
Intimação, na forma da lei, do prestador de contas para que, no prazo de 03 (três) dias, apresente manifestação sobre a existência de
irregularidades e/ou impropriedade no parecer técnico juntado aos autos, nos termos do artigo 72, §2º, da Resolução – TSE 23.553/2017.
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 52-72.2018.6.16.0046
PARTIDO POLÍTICO: PODEMOS – PODE
PRESIDENTE: MARCOS ANTONIO JAHNKE
TESOUREIRO: SERGIO BAVARESCO
ADVOGADO(A): MARCOS ELIANDRO PONCIO – OAB/PR nº 63.003
MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU/PR
Intimação, na forma da lei, do prestador de contas para que, no prazo de 03 (três) dias, apresente manifestação sobre a existência de
irregularidades e/ou impropriedade no parecer técnico juntado aos autos, nos termos do artigo 72, §2º, da Resolução – TSE 23.553/2017.
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 51-87.2018.6.16.0046
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO PROGRESSISTA – PP
PRESIDENTE: RAMÃO ANTONIO CAMACHO
TESOUREIRO: JUSSIER LEITE SILVA
ADVOGADO(A): ROBSON FELIPE SANTIAGO – OAB/PR 91.938
MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU/PR
Intimação, na forma da lei, do prestador de contas para que, no prazo de 03 (três) dias, apresente manifestação sobre a existência de
irregularidades e/ou impropriedade no parecer técnico juntado aos autos, nos termos do artigo 72, §2º, da Resolução – TSE 23.553/2017.
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 54-42.2018.6.16.0046
PARTIDO POLÍTICO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB
PRESIDENTE: ROBERTO APELBAUM SIELECKA
TESOUREIRO: LICERIO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): WILLIAM RAFAEL PIRES FURLAN – OAB/PR 64817
MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU/PR
Intimação, na forma da lei, do prestador de contas para que, no prazo de 03 (três) dias, apresente manifestação sobre a existência de
irregularidades e/ou impropriedade no parecer técnico juntado aos autos, nos termos do artigo 72, §2º, da Resolução – TSE 23.553/2017.
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 58-79.2018.6.16.0046
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB
PRESIDENTE: CAMILO PERPETUO RORATO
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TESOUREIRO: FERNANDO LOURES SALINET FILHO
ADVOGADO(A): ALLAN WESTON DE LIMA WANDERLEY – OAB/PR 20.165
MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU/PR
Intimação, na forma da lei, do prestador de contas para que, no prazo de 03 (três) dias, apresente manifestação sobre a existência de
irregularidades e/ou impropriedade no parecer técnico juntado aos autos, nos termos do artigo 72, §2º, da Resolução – TSE 23.553/2017.

57ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PROCESSO: 55-91.2018.6.16.0057
PARTIDO PATRIOTA - PATRI
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO - ELEIÇÕES 2018
MUNICÍPIO: ANDIRÁ
ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS SEGANTINI - OAB/PR 947450/PR
Intimação, na forma da lei, do advogado acima relacionado, da sentença proferida nos autos de Prestação de Contas em epígrafe, pela MM.ª
Juíza Eleitoral, Dra. Vanessa Villela De Biassio, com o seguinte dispositivo:
"(...)Isso posto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha do Partido PATRIOTA de Andirá referentes às Eleições
Gerais de 2018, com fulcro no art. 77, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017, considerando que foram apresentadas intempestivamente e
que a ausência de abertura de conta bancária, por si, é fato ensejador de ressalva.
Publique-se. Registre-se. Por se tratar de contas de partido político, intime-se o prestador de contas mediante publicação no Diário da Justiça
Eletrônico do Paraná e dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral mediante vista dos autos.
Após o trânsito em julgado, informe-se a sentença no sistema SICO e arquive-se os autos.
Andirá, 13 de dezembro de 2018.
Vanessa Villela De Biassio
Juíza Eleitoral – 057ª ZE

PROCESSO: 62-83.2018.6.16.0057
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO - ELEIÇÕES 2018
MUNICÍPIO: ANDIRÁ
ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS SEGANTINI - OAB/PR 94750
Intimação, na forma da lei, do advogado acima relacionado, da sentença proferida nos autos de Prestação de Contas em epígrafe, pela MM.ª
Juíza Eleitoral, Dra. Vanessa Villela De Biassio, com o seguinte dispositivo:
Isso posto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha do Partido PTB de Andirá referentes às Eleições Gerais de
2018, com fulcro no art. 77, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017, considerando que foram apresentadas intempestivamente e que a
ausência de abertura de conta bancária, por si, é fato ensejador de ressalva.
Publique-se. Registre-se. Por se tratar de contas de partido político, intime-se o prestador de contas mediante publicação no Diário da Justiça
Eletrônico do Paraná e dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral mediante vista dos autos.
Após o trânsito em julgado, informe-se a sentença no sistema SICO e arquive-se os autos.
Andirá, 13 de dezembro de 2018.
Vanessa Villela De Biassio
Juíza Eleitoral – 057ª ZE

PROCESSO: 66-23.2018.6.16.0057
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO - ELEIÇÕES 2018
MUNICÍPIO: BARRA DO JACARÉ
ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS SEGANTINI - OAB/PR 94750
Intimação, na forma da lei, do advogado acima relacionado, da sentença proferida nos autos de Prestação de Contas em epígrafe, pela MM.ª
Juíza Eleitoral, Dra. Vanessa Villela De Biassio, com o seguinte dispositivo:
"(...)Isso posto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha do Partido PSD de Barra do Jacaré referentes às Eleições
Gerais de 2018, com fulcro no art. 77, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017, considerando que foram apresentadas intempestivamente e
que a ausência de abertura de conta bancária, por si, é fato ensejador de ressalva.
Publique-se. Registre-se. Por se tratar de contas de partido político, intime-se o prestador de contas mediante publicação no Diário da Justiça
Eletrônico do Paraná e dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral mediante vista dos autos.
Após o trânsito em julgado, informe-se a sentença no sistema SICO e arquive-se os autos.
Andirá, 04 de dezembro de 2018."
Vanessa Villela De Biassio
Juíza Eleitoral – 057ª ZE
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85ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

SENTENÇA

AUTOS N.º126-09.2018
MESÁRIO: Donato Peripolli Fernandes
Vistos, etc ...
Trata-se de procedimento instaurado para apurar ausência do mesário no 2º Turno do Pleito de 2018, nos termos do art. 293 e sgs, do
Provimento nº 02/2018 - CRE/PR.
Assim, afigura-se de rigor a imposição de multa consoante dispõe o artigo 124, do Código Eleitoral, "verbis":
O membro da mesa receptora que não comparece no local em dia e hora determinados para a realização de eleições, sem justa causa
apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinqüenta por cento) a 1 (um) salário mínimo vigente na zona
eleitoral, cobrada mediante selo federal utilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal.
Ressalte-se que o mesário deixou transcorrer "in albis" o prazo para apresentação de justificativa.
Logo, necessária afigura-se a imposição de multa que, considerando o disposto no art. 248 e 250, do Provimento nº 02/2018, arbitro em R$
351,30 (trezentos e cinquenta e um reais e trinta centavos).
Caso o faltoso(a) seja servidor público ou autárquico, aplico a pena de suspensão de 15 (quinze) dias, devendo ser oficiado ao respectivo
órgão público para cumprimento (CE, art. 124, §2º).
Intime-se, de conseguinte, para efetuar o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cobrança mediante executivo fiscal, conforme
preceitua o artigo 367 do Código Eleitoral.
P. R. I. C.
Diligências Necessárias.
Oportunamente, arquivem-se.
Loanda – Pr, 10 de dezembro de 2018.
NARA MERANCA BUENO PEREIRA PINTO
Juíza Eleitoral.

AUTOS N.º128-76.2018
MESÁRIO: DONATO PERIPOLLI FERNANDES
Vistos, etc ...
Trata-se de procedimento instaurado para apurar ausência do mesário no 1º Turno do Pleito de 2018, nos termos do art. 293 e sgs, do
Provimento nº 02/2018 - CRE/PR.
Conforme (fls. 03) o mesário foi devidamente convocado pela justiça eleitoral, em (fls. 05) o Termo de Declaração assinado pelo mesário
justificando sua ausência com atestado médico (fls. 07).
Ressalte-se que o atestado médico apresentado decorrente de sua ausência ao referido pleito não deve ser acolhida, tendo em vista existirem
fortes indícios de confecção de atestado médico falso. Conforme demonstram os documentos retro, em data de 19/09/2018, o Cartório Eleitoral
já havia a informação que o eleitor estaria tentando conseguir com o médico um falso atestado para não trabalhar.
Reitero que a informação ocorrida antes dos fatos, narrou exatamente o que aconteceria: um atestado de Nova Londrina do médico Erasto
indicando virose/diarreia.
Logo, arbitro aplicação de multa ao não atendimento ao chamado da Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 124 do Código Eleitoral, arbitrado
no valor máximo em R$ 351,30 (trezentos e cinquenta e um reais e trinta centavos).
A rigor a imposição de multa consoante dispõe o artigo 124, do Código Eleitoral, "verbis":
O membro da mesa receptora que não comparece no local em dia e hora determinados para a realização de eleições, sem justa causa
apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinqüenta por cento) a 1 (um) salário mínimo vigente na zona
eleitoral, cobrada mediante selo federal utilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal.
Cumpre salientar, que conforme parecer ministerial retro, foi oficiado à Delegacia de Polícia Federal para instauração de inquérito policial, pela
prática do crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral.
Caso o faltoso(a) seja servidor público ou autárquico, aplico a pena de suspensão de 15 (quinze) dias, devendo ser oficiado ao respectivo
órgão público para cumprimento (CE, art. 124, §2º).
Intime-se, de conseguinte, para efetuar o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cobrança mediante executivo fiscal, conforme
preceitua o artigo 367 do Código Eleitoral.
P. R. I. C.
Diligências Necessárias.
Oportunamente, arquivem-se.
Loanda – Pr, 10 de dezembro de 2018.
NARA MERANCA BUENO PEREIRA PINTO
Juíza Eleitoral.
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AUTOS N.º142-60.2018
MESÁRIO: Claudemir Oliveira de Araújo
Vistos, etc ...
Trata-se de procedimento instaurado para apurar ausência do mesário no 2º Turno do Pleito de 2018, nos termos do art. 293 e sgs, do
Provimento nº 02/2018 - CRE/PR.
Assim, afigura-se de rigor a imposição de multa consoante dispõe o artigo 124, do Código Eleitoral, "verbis":
O membro da mesa receptora que não comparece no local em dia e hora determinados para a realização de eleições, sem justa causa
apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinqüenta por cento) a 1 (um) salário mínimo vigente na zona
eleitoral, cobrada mediante selo federal utilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal.
Ressalte-se que o mesário deixou transcorrer "in albis" o prazo para apresentação de justificativa.
Logo, necessária afigura-se a imposição de multa que, considerando o disposto no art. 248 e 250, do Provimento nº 02/2018, arbitro em R$
351,30 (trezentos e cinquenta e um reais e trinta centavos).
Caso o faltoso(a) seja servidor público ou autárquico, aplico a pena de suspensão de 15 (quinze) dias, devendo ser oficiado ao respectivo
órgão público para cumprimento (CE, art. 124, §2º).
Intime-se, de conseguinte, para efetuar o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cobrança mediante executivo fiscal, conforme
preceitua o artigo 367 do Código Eleitoral.
P. R. I. C.
Diligências Necessárias.
Oportunamente, arquivem-se.
Loanda – Pr, 10 de dezembro de 2018.
NARA MERANCA BUENO PEREIRA PINTO
Juíza Eleitoral.

AUTOS N.º143-45.2018
MESÁRIO: Juliano Ferreira Morangoni
Vistos, etc ...
Trata-se de procedimento instaurado para apurar ausência do mesário no 2º Turno do Pleito de 2018, nos termos do art. 293 e sgs, do
Provimento nº 02/2018 - CRE/PR.
Assim, afigura-se de rigor a imposição de multa consoante dispõe o artigo 124, do Código Eleitoral, "verbis":
O membro da mesa receptora que não comparece no local em dia e hora determinados para a realização de eleições, sem justa causa
apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinqüenta por cento) a 1 (um) salário mínimo vigente na zona
eleitoral, cobrada mediante selo federal utilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal.
Ressalte-se que o mesário deixou transcorrer "in albis" o prazo para apresentação de justificativa.
Logo, necessária afigura-se a imposição de multa que, considerando o disposto no art. 248 e 250, do Provimento nº 02/2018, arbitro em R$
351,30 (trezentos e cinquenta e um reais e trinta centavos).
Caso o faltoso(a) seja servidor público ou autárquico, aplico a pena de suspensão de 15 (quinze) dias, devendo ser oficiado ao respectivo
órgão público para cumprimento (CE, art. 124, §2º).
Intime-se, de conseguinte, para efetuar o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cobrança mediante executivo fiscal, conforme
preceitua o artigo 367 do Código Eleitoral.
P. R. I. C.
Diligências Necessárias.
Oportunamente, arquivem-se.
Loanda – Pr, 10 de dezembro de 2018.
NARA MERANCA BUENO PEREIRA PINTO
Juíza Eleitoral.

AUTOS N.º144-30.2018
MESÁRIO: Gracieli Zago Assunção
Vistos, etc ...
Trata-se de procedimento instaurado para apurar ausência do mesário no 2º Turno do Pleito de 2018, nos termos do art. 293 e sgs, do
Provimento nº 02/2018 - CRE/PR.
Assim, afigura-se de rigor a imposição de multa consoante dispõe o artigo 124, do Código Eleitoral, "verbis":
O membro da mesa receptora que não comparece no local em dia e hora determinados para a realização de eleições, sem justa causa
apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinqüenta por cento) a 1 (um) salário mínimo vigente na zona
eleitoral, cobrada mediante selo federal utilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal.
Ressalte-se que o mesário deixou transcorrer "in albis" o prazo para apresentação de justificativa.
Logo, necessária afigura-se a imposição de multa que, considerando o disposto no art. 248 e 250, do Provimento nº 02/2018, arbitro em R$
351,30 (trezentos e cinquenta e um reais e trinta centavos).
Caso o faltoso(a) seja servidor público ou autárquico, aplico a pena de suspensão de 15 (quinze) dias, devendo ser oficiado ao respectivo
órgão público para cumprimento (CE, art. 124, §2º).
Intime-se, de conseguinte, para efetuar o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cobrança mediante executivo fiscal, conforme
preceitua o artigo 367 do Código Eleitoral.
P. R. I. C.
Diligências Necessárias.
Oportunamente, arquivem-se.
Loanda – Pr, 10 de dezembro de 2018.
NARA MERANCA BUENO PEREIRA PINTO
Juíza Eleitoral
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AUTOS N.º145-15.2018
MESÁRIO: Janaína Matos da Cruz
Vistos, etc ...
Trata-se de procedimento instaurado para apurar ausência do mesário no 2º Turno do Pleito de 2018, nos termos do art. 293 e sgs, do
Provimento nº 02/2018 - CRE/PR.
Assim, afigura-se de rigor a imposição de multa consoante dispõe o artigo 124, do Código Eleitoral, "verbis":
O membro da mesa receptora que não comparece no local em dia e hora determinados para a realização de eleições, sem justa causa
apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinqüenta por cento) a 1 (um) salário mínimo vigente na zona
eleitoral, cobrada mediante selo federal utilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal.
Ressalte-se que o mesário deixou transcorrer "in albis" o prazo para apresentação de justificativa.
Logo, necessária afigura-se a imposição de multa que, considerando o disposto no art. 248 e 250, do Provimento nº 02/2018, arbitro em R$
351,30 (trezentos e cinquenta e um reais e trinta centavos).
Caso o faltoso(a) seja servidor público ou autárquico, aplico a pena de suspensão de 15 (quinze) dias, devendo ser oficiado ao respectivo
órgão público para cumprimento (CE, art. 124, §2º).
Intime-se, de conseguinte, para efetuar o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cobrança mediante executivo fiscal, conforme
preceitua o artigo 367 do Código Eleitoral.
P. R. I. C.
Diligências Necessárias.
Oportunamente, arquivem-se.
Loanda – Pr, 10 de dezembro de 2018.
NARA MERANCA BUENO PEREIRA PINTO
Juíza Eleitoral.
AUTOS N.º146-97.2018
MESÁRIO: Alexsandro Ferreira Lima
Vistos, etc ...
Trata-se de procedimento instaurado para apurar ausência do mesário no 2º Turno do Pleito de 2018, nos termos do art. 293 e sgs, do
Provimento nº 02/2018 - CRE/PR.
Assim, afigura-se de rigor a imposição de multa consoante dispõe o artigo 124, do Código Eleitoral, "verbis":
O membro da mesa receptora que não comparece no local em dia e hora determinados para a realização de eleições, sem justa causa
apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinqüenta por cento) a 1 (um) salário mínimo vigente na zona
eleitoral, cobrada mediante selo federal utilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal.
Ressalte-se que o mesário deixou transcorrer "in albis" o prazo para apresentação de justificativa.
Logo, necessária afigura-se a imposição de multa que, considerando o disposto no art. 248 e 250, do Provimento nº 02/2018, arbitro em R$
351,30 (trezentos e cinquenta e um reais e trinta centavos).
Caso o faltoso(a) seja servidor público ou autárquico, aplico a pena de suspensão de 15 (quinze) dias, devendo ser oficiado ao respectivo
órgão público para cumprimento (CE, art. 124, §2º).
Intime-se, de conseguinte, para efetuar o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cobrança mediante executivo fiscal, conforme
preceitua o artigo 367 do Código Eleitoral.
P. R. I. C.
Diligências Necessárias.
Oportunamente, arquivem-se.
Loanda – Pr, 10 de dezembro de 2018.
NARA MERANCA BUENO PEREIRA PINTO
Juíza Eleitoral.
AUTOS N.º147-82.2018
MESÁRIO: Gabriela Zamai
Vistos, etc ...
Trata-se de procedimento instaurado para apurar ausência do mesário no 2º Turno do Pleito de 2018, nos termos do art. 293 e sgs, do
Provimento nº 02/2018 - CRE/PR.
Assim, afigura-se de rigor a imposição de multa consoante dispõe o artigo 124, do Código Eleitoral, "verbis":
O membro da mesa receptora que não comparece no local em dia e hora determinados para a realização de eleições, sem justa causa
apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinqüenta por cento) a 1 (um) salário mínimo vigente na zona
eleitoral, cobrada mediante selo federal utilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal.
Ressalte-se que o mesário deixou transcorrer "in albis" o prazo para apresentação de justificativa.
Logo, necessária afigura-se a imposição de multa que, considerando o disposto no art. 248 e 250, do Provimento nº 02/2018, arbitro em R$
351,30 (trezentos e cinquenta e um reais e trinta centavos).
Caso o faltoso(a) seja servidor público ou autárquico, aplico a pena de suspensão de 15 (quinze) dias, devendo ser oficiado ao respectivo
órgão público para cumprimento (CE, art. 124, §2º).
Intime-se, de conseguinte, para efetuar o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cobrança mediante executivo fiscal, conforme
preceitua o artigo 367 do Código Eleitoral.
P. R. I. C.
Diligências Necessárias.
Oportunamente, arquivem-se.
Loanda – Pr, 10 de dezembro de 2018.
NARA MERANCA BUENO PEREIRA PINTO
Juíza Eleitoral.
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AUTOS N.º148-67.2018
MESÁRIO: Edson Benedito Oliveira Filho
Vistos, etc ...
Trata-se de procedimento instaurado para apurar ausência do mesário no 2º Turno do Pleito de 2018, nos termos do art. 293 e sgs, do
Provimento nº 02/2018 - CRE/PR.
Assim, afigura-se de rigor a imposição de multa consoante dispõe o artigo 124, do Código Eleitoral, "verbis":
O membro da mesa receptora que não comparece no local em dia e hora determinados para a realização de eleições, sem justa causa
apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinqüenta por cento) a 1 (um) salário mínimo vigente na zona
eleitoral, cobrada mediante selo federal utilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal.
Ressalte-se que o mesário deixou transcorrer "in albis" o prazo para apresentação de justificativa.
Logo, necessária afigura-se a imposição de multa que, considerando o disposto no art. 248 e 250, do Provimento nº 02/2018, arbitro em R$
351,30 (trezentos e cinquenta e um reais e trinta centavos).
Caso o faltoso(a) seja servidor público ou autárquico, aplico a pena de suspensão de 15 (quinze) dias, devendo ser oficiado ao respectivo
órgão público para cumprimento (CE, art. 124, §2º).
Intime-se, de conseguinte, para efetuar o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cobrança mediante executivo fiscal, conforme
preceitua o artigo 367 do Código Eleitoral.
P. R. I. C.
Diligências Necessárias.
Oportunamente, arquivem-se.
Loanda – Pr, 10 de dezembro de 2018.
NARA MERANCA BUENO PEREIRA PINTO
Juíza Eleitoral.
AUTOS N.º149-52.2018
MESÁRIO: Ana Caroline da Silva Alves
Vistos, etc ...
Trata-se de procedimento instaurado para apurar ausência do mesário no 2º Turno do Pleito de 2018, nos termos do art. 293 e sgs, do
Provimento nº 02/2018 - CRE/PR.
Assim, afigura-se de rigor a imposição de multa consoante dispõe o artigo 124, do Código Eleitoral, "verbis":
O membro da mesa receptora que não comparece no local em dia e hora determinados para a realização de eleições, sem justa causa
apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinqüenta por cento) a 1 (um) salário mínimo vigente na zona
eleitoral, cobrada mediante selo federal utilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal.
Ressalte-se que o mesário deixou transcorrer "in albis" o prazo para apresentação de justificativa.
Logo, necessária afigura-se a imposição de multa que, considerando o disposto no art. 248 e 250, do Provimento nº 02/2018, arbitro em R$
351,30 (trezentos e cinquenta e um reais e trinta centavos).
Caso o faltoso(a) seja servidor público ou autárquico, aplico a pena de suspensão de 15 (quinze) dias, devendo ser oficiado ao respectivo
órgão público para cumprimento (CE, art. 124, §2º).
Intime-se, de conseguinte, para efetuar o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cobrança mediante executivo fiscal, conforme
preceitua o artigo 367 do Código Eleitoral.
P. R. I. C.
Diligências Necessárias.
Oportunamente, arquivem-se.
Loanda – Pr, 10 de dezembro de 2018.

NARA MERANCA BUENO PEREIRA PINTO
Juíza Eleitoral.
AUTOS N.º150-37.2018
MESÁRIO: Fabrícia Martins Ferreira
Vistos, etc ...
Trata-se de procedimento instaurado para apurar ausência do mesário no 2º Turno do Pleito de 2018, nos termos do art. 293 e sgs, do
Provimento nº 02/2018 - CRE/PR.
Assim, afigura-se de rigor a imposição de multa consoante dispõe o artigo 124, do Código Eleitoral, "verbis":
O membro da mesa receptora que não comparece no local em dia e hora determinados para a realização de eleições, sem justa causa
apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinqüenta por cento) a 1 (um) salário mínimo vigente na zona
eleitoral, cobrada mediante selo federal utilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal.
Ressalte-se que o mesário deixou transcorrer "in albis" o prazo para apresentação de justificativa.
Logo, necessária afigura-se a imposição de multa que, considerando o disposto no art. 248 e 250, do Provimento nº 02/2018, arbitro em R$
351,30 (trezentos e cinquenta e um reais e trinta centavos).
Caso o faltoso(a) seja servidor público ou autárquico, aplico a pena de suspensão de 15 (quinze) dias, devendo ser oficiado ao respectivo
órgão público para cumprimento (CE, art. 124, §2º).
Intime-se, de conseguinte, para efetuar o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cobrança mediante executivo fiscal, conforme
preceitua o artigo 367 do Código Eleitoral.
P. R. I. C.
Diligências Necessárias.
Oportunamente, arquivem-se.
Loanda – Pr, 10 de dezembro de 2018.
NARA MERANCA BUENO PEREIRA PINTO
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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AUTOS N.º151-22.2018
MESÁRIO: Emerson da Silva
Vistos, etc ...
Trata-se de procedimento instaurado para apurar ausência do mesário no 2º Turno do Pleito de 2018, nos termos do art. 293 e sgs, do
Provimento nº 02/2018 - CRE/PR.
Assim, afigura-se de rigor a imposição de multa consoante dispõe o artigo 124, do Código Eleitoral, "verbis":
O membro da mesa receptora que não comparece no local em dia e hora determinados para a realização de eleições, sem justa causa
apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinqüenta por cento) a 1 (um) salário mínimo vigente na zona
eleitoral, cobrada mediante selo federal utilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal.
Ressalte-se que o mesário deixou transcorrer "in albis" o prazo para apresentação de justificativa.
Logo, necessária afigura-se a imposição de multa que, considerando o disposto no art. 248 e 250, do Provimento nº 02/2018, arbitro em R$
351,30 (trezentos e cinquenta e um reais e trinta centavos).
Caso o faltoso(a) seja servidor público ou autárquico, aplico a pena de suspensão de 15 (quinze) dias, devendo ser oficiado ao respectivo
órgão público para cumprimento (CE, art. 124, §2º).
Intime-se, de conseguinte, para efetuar o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cobrança mediante executivo fiscal, conforme
preceitua o artigo 367 do Código Eleitoral.
P. R. I. C.
Diligências Necessárias.
Oportunamente, arquivem-se.
Loanda – Pr, 10 de dezembro de 2018.

NARA MERANCA BUENO PEREIRA PINTO
Juíza Eleitoral.

AUTOS N.º152-07.2018
MESÁRIO: Bruna Vieira Guimarães
Vistos, etc ...
Trata-se de procedimento instaurado para apurar ausência do mesário no 2º Turno do Pleito de 2018, nos termos do art. 293 e sgs, do
Provimento nº 02/2018 - CRE/PR.
Assim, afigura-se de rigor a imposição de multa consoante dispõe o artigo 124, do Código Eleitoral, "verbis":
O membro da mesa receptora que não comparece no local em dia e hora determinados para a realização de eleições, sem justa causa
apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinqüenta por cento) a 1 (um) salário mínimo vigente na zona
eleitoral, cobrada mediante selo federal utilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal.
Ressalte-se que o mesário deixou transcorrer "in albis" o prazo para apresentação de justificativa.
Logo, necessária afigura-se a imposição de multa que, considerando o disposto no art. 248 e 250, do Provimento nº 02/2018, arbitro em R$
351,30 (trezentos e cinquenta e um reais e trinta centavos).
Caso o faltoso(a) seja servidor público ou autárquico, aplico a pena de suspensão de 15 (quinze) dias, devendo ser oficiado ao respectivo
órgão público para cumprimento (CE, art. 124, §2º).
Intime-se, de conseguinte, para efetuar o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cobrança mediante executivo fiscal, conforme
preceitua o artigo 367 do Código Eleitoral.
P. R. I. C.
Diligências Necessárias.
Oportunamente, arquivem-se.
Loanda – Pr, 10 de dezembro de 2018.
NARA MERANCA BUENO PEREIRA PINTO
Juíza Eleitoral.
AUTOS N.º153-89.2018
MESÁRIO: Lucas Vinicius Pozzan Comin
Vistos, etc ...
Trata-se de procedimento instaurado para apurar ausência do mesário no 2º Turno do Pleito de 2018, nos termos do art. 293 e sgs, do
Provimento nº 02/2018 - CRE/PR.
Assim, afigura-se de rigor a imposição de multa consoante dispõe o artigo 124, do Código Eleitoral, "verbis":
O membro da mesa receptora que não comparece no local em dia e hora determinados para a realização de eleições, sem justa causa
apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinqüenta por cento) a 1 (um) salário mínimo vigente na zona
eleitoral, cobrada mediante selo federal utilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal.
Ressalte-se que o mesário deixou transcorrer "in albis" o prazo para apresentação de justificativa.
Logo, necessária afigura-se a imposição de multa que, considerando o disposto no art. 248 e 250, do Provimento nº 02/2018, arbitro em R$
351,30 (trezentos e cinquenta e um reais e trinta centavos).
Caso o faltoso(a) seja servidor público ou autárquico, aplico a pena de suspensão de 15 (quinze) dias, devendo ser oficiado ao respectivo
órgão público para cumprimento (CE, art. 124, §2º).
Intime-se, de conseguinte, para efetuar o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cobrança mediante executivo fiscal, conforme
preceitua o artigo 367 do Código Eleitoral.
P. R. I. C.
Diligências Necessárias.
Oportunamente, arquivem-se.
Loanda – Pr, 10 de dezembro de 2018.
NARA MERANCA BUENO PEREIRA PINTO
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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AUTOS N.º154-74.2018
MESÁRIO: Mônica Garzin dos Santos
Vistos, etc ...
Trata-se de procedimento instaurado para apurar ausência do mesário no 2º Turno do Pleito de 2018, nos termos do art. 293 e sgs, do
Provimento nº 02/2018 - CRE/PR.
Assim, afigura-se de rigor a imposição de multa consoante dispõe o artigo 124, do Código Eleitoral, "verbis":
O membro da mesa receptora que não comparece no local em dia e hora determinados para a realização de eleições, sem justa causa
apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinqüenta por cento) a 1 (um) salário mínimo vigente na zona
eleitoral, cobrada mediante selo federal utilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal.
Ressalte-se que o mesário deixou transcorrer "in albis" o prazo para apresentação de justificativa.
Logo, necessária afigura-se a imposição de multa que, considerando o disposto no art. 248 e 250, do Provimento nº 02/2018, arbitro em R$
351,30 (trezentos e cinquenta e um reais e trinta centavos).

Caso o faltoso(a) seja servidor público ou autárquico, aplico a pena de suspensão de 15 (quinze) dias, devendo ser oficiado ao respectivo
órgão público para cumprimento (CE, art. 124, §2º).
Intime-se, de conseguinte, para efetuar o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cobrança mediante executivo fiscal, conforme
preceitua o artigo 367 do Código Eleitoral.
P. R. I. C.
Diligências Necessárias.
Oportunamente, arquivem-se.
Loanda – Pr, 10 de dezembro de 2018.
NARA MERANCA BUENO PEREIRA PINTO
Juíza Eleitoral.

AUTOS N.º 155-59.2016
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
MESÁRIO: JOSÉ FERREIRA DA SILVA
Vistos, etc ...
1. Trata-se de procedimento para apurar ausência do mesário no pleito de 2018, nos termos do art. 293, e sgs, do Provimento nº 02/2018 CRE/PR.
2 . O mesário apresentou um atestado médico como justificativa da ausência aos trabalhos eleitorais.
Portanto, entendo que não houve conduta omissiva do mesário.
3. Ante ao exposto, ACOLHO A JUSTIFICATIVA apresentada pela mesária José Ferreira da Silva, nos termos do art. 295 do Provimento nº
02/2018 – CRE-PR, determinando a regularização da situação do eleitor com o registro do ASE respectivo.
4. Transitada em julgado, oportunamente, feitas eventuais comunicações, arquivem-se.
5. P. R. I. C.
Loanda – Pr, 10 de dezembro de 2018.
NARA MERANCA BUENO PEREIRA PINTO
Juíza Eleitoral.

AUTOS N.º156-44.2018
MESÁRIO: Valmir da Silva Junior
Vistos, etc ...
Trata-se de procedimento instaurado para apurar ausência do mesário no 2º Turno do Pleito de 2018, nos termos do art. 293 e sgs, do
Provimento nº 02/2018 - CRE/PR.
Assim, afigura-se de rigor a imposição de multa consoante dispõe o artigo 124, do Código Eleitoral, "verbis":
O membro da mesa receptora que não comparece no local em dia e hora determinados para a realização de eleições, sem justa causa
apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinqüenta por cento) a 1 (um) salário mínimo vigente na zona
eleitoral, cobrada mediante selo federal utilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal.
Ressalte-se que o mesário deixou transcorrer "in albis" o prazo para apresentação de justificativa.
Logo, necessária afigura-se a imposição de multa que, considerando o disposto no art. 248 e 250, do Provimento nº 02/2018, arbitro em R$
351,30 (trezentos e cinquenta e um reais e trinta centavos).
Caso o faltoso(a) seja servidor público ou autárquico, aplico a pena de suspensão de 15 (quinze) dias, devendo ser oficiado ao respectivo
órgão público para cumprimento (CE, art. 124, §2º).
Intime-se, de conseguinte, para efetuar o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cobrança mediante executivo fiscal, conforme
preceitua o artigo 367 do Código Eleitoral.
P. R. I. C.
Diligências Necessárias.
Oportunamente, arquivem-se.
Loanda – Pr, 10 de dezembro de 2018.
NARA MERANCA BUENO PEREIRA PINTO
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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AUTOS N.º157-29.2018
MESÁRIO: Junior César Tavares Ribeiro
Vistos, etc ...
Trata-se de procedimento instaurado para apurar ausência do mesário no 2º Turno do Pleito de 2018, nos termos do art. 293 e sgs, do
Provimento nº 02/2018 - CRE/PR.
Assim, afigura-se de rigor a imposição de multa consoante dispõe o artigo 124, do Código Eleitoral, "verbis":
O membro da mesa receptora que não comparece no local em dia e hora determinados para a realização de eleições, sem justa causa
apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinqüenta por cento) a 1 (um) salário mínimo vigente na zona
eleitoral, cobrada mediante selo federal utilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal.
Ressalte-se que o mesário deixou transcorrer "in albis" o prazo para apresentação de justificativa.
Logo, necessária afigura-se a imposição de multa que, considerando o disposto no art. 248 e 250, do Provimento nº 02/2018, arbitro em R$
351,30 (trezentos e cinquenta e um reais e trinta centavos).
Caso o faltoso(a) seja servidor público ou autárquico, aplico a pena de suspensão de 15 (quinze) dias, devendo ser oficiado ao respectivo
órgão público para cumprimento (CE, art. 124, §2º).
Intime-se, de conseguinte, para efetuar o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cobrança mediante executivo fiscal, conforme
preceitua o artigo 367 do Código Eleitoral.
P. R. I. C.
Diligências Necessárias.
Oportunamente, arquivem-se.
Loanda – Pr, 10 de dezembro de 2018
NARA MERANCA BUENO PEREIRA PINTO
Juíza Eleitoral.

87ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMACAO. SENTENÇA
Autos n.: 80-14.2018.6.16.0087
Partido: Partido Da República De Alto Paraná
Presidente: Rogerio Cezar Molin
Tesoureiro: Valdeir Larrosa
Dispositivo. Por todo o exposto, declaro como NÃO PRESTADAS as Contas da Comissão Provisória do PARTIDO DA REPÚBLICA – PR, nos
termos do artigo 83, inciso II da Resolução TSE n. 23.553/2017 e determino a suspensão automática do repasse de cotas do Fundo Partidário
ao Órgão Municipal, pelo tempo em que permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia 19 de novembro de 2018.
Comuniquem-se aos órgãos estadual e nacional do partido, acerca da presente decisão e efetuem-se os registros devidos no Sistema de
Informação de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO (art. 77, §9º, da Res. TSE 23.553/2017), se disponível.
Determino, ainda, a suspensão da anotação do órgão de direção municipal no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, pelo
tempo em que permanecer omisso, razão pela qual, oficie-se ao Setor competente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, para
cumprimento.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico, considerada a reiterada (e logicamente conhecida) omissão do Partido
Político local.
Certifique-se o recebimento e a intimação na própria sentença.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Alto Paraná, 12 de dezembro de 2018.
Rita L. Machado Prestes Juíza Eleitoral.

Autos n.: 77-59.2018.6.16.0087
Partido: Partido Trabalhista Brasileiro De Alto Paraná
Presidente: Neri Machado Silveira
Tesoureiro: Adalberto Rodrigues Lopes
Dispositivo. Por todo o exposto, declaro como NÃO PRESTADAS as Contas da Comissão Provisória do PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO – PTB, nos termos do artigo 83, inciso II da Resolução TSE n. 23.553/2017 e determino a suspensão automática do repasse de
cotas do Fundo Partidário ao Órgão Municipal, pelo tempo em que permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia 19 de
novembro de 2018.
Comuniquem-se aos órgãos estadual e nacional do partido, acerca da presente decisão e efetuem-se os registros devidos no Sistema de
Informação de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO (art. 77, §9º, da Res. TSE 23.553/2017), se disponível.
Determino, ainda, a suspensão da anotação do órgão de direção municipal no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, pelo
tempo em que permanecer omisso, razão pela qual, oficie-se ao Setor competente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, para
cumprimento.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico, considerada a reiterada (e logicamente conhecida) omissão do Partido
Político local.
Certifique-se o recebimento e a intimação na própria sentença.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
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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Alto Paraná, 12 de dezembro de 2018.
Rita L. Machado Prestes Juíza Eleitoral.

Autos n.: 88-88.2018.6.16.0087
Partido: Patriota De Alto Paraná
Presidente: Antonio Carlos De Moura Santos
Tesoureiro: Fernando Dos Reis
Dispositivo. Por todo o exposto, declaro como NÃO PRESTADAS as Contas da Comissão Provisória do PATRIOTA – PATRI, nos termos do
artigo 83, inciso II da Resolução TSE n. 23.553/2017 e determino a suspensão automática do repasse de cotas do Fundo Partidário ao Órgão
Municipal, pelo tempo em que permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia 19 de novembro de 2018.
Comuniquem-se aos órgãos estadual e nacional do partido, acerca da presente decisão e efetuem-se os registros devidos no Sistema de
Informação de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO (art. 77, §9º, da Res. TSE 23.553/2017), se disponível.
Determino, ainda, a suspensão da anotação do órgão de direção municipal no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, pelo
tempo em que permanecer omisso, razão pela qual, oficie-se ao Setor competente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, para
cumprimento.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico, considerada a reiterada (e logicamente conhecida) omissão do Partido
Político local.
Certifique-se o recebimento e a intimação na própria sentença.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Alto Paraná, 12 de dezembro de 2018.
Rita L. Machado Prestes Juíza Eleitoral.

Autos n.: 72-37.2018.6.16.0087
Partido: Partido Progressista De Alto Paraná
Presidente: Heterley Ubaldo De Sousa
Tesoureiro: Luiz Rogerio Lisboa
Dispositivo. Por todo o exposto, declaro como NÃO PRESTADAS as Contas da Comissão Provisória do PARTIDO PROGRESSISTA – PP, nos
termos do artigo 83, inciso II da Resolução TSE n. 23.553/2017 e determino a suspensão automática do repasse de cotas do Fundo Partidário
ao Órgão Municipal, pelo tempo em que permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia 19 de novembro de 2018.
Comuniquem-se aos órgãos estadual e nacional do partido, acerca da presente decisão e efetuem-se os registros devidos no Sistema de
Informação de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO (art. 77, §9º, da Res. TSE 23.553/2017), se disponível.
Determino, ainda, a suspensão da anotação do órgão de direção municipal no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, pelo
tempo em que permanecer omisso, razão pela qual, oficie-se ao Setor competente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, para
cumprimento.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico, considerada a reiterada (e logicamente conhecida) omissão do Partido
Político local.
Certifique-se o recebimento e a intimação na própria sentença.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Alto Paraná, 12 de dezembro de 2018.
Rita L. Machado Prestes Juíza Eleitoral.

Autos n.: 87-06.2018.6.16.0087
Partido: Partido Socialista Brasileiro De São João Do Caiuá
Presidente: Sônia Maria Aued
Tesoureiro: Mauro Tertuliano De Melo
Dispositivo. Por todo o exposto, declaro como NÃO PRESTADAS as Contas da Comissão Provisória do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
– PSB, nos termos do artigo 83, inciso II da Resolução TSE n. 23.553/2017 e determino a suspensão automática do repasse de cotas do
Fundo Partidário ao Órgão Municipal, pelo tempo em que permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia 19 de novembro de
2018.
Comuniquem-se aos órgãos estadual e nacional do partido, acerca da presente decisão e efetuem-se os registros devidos no Sistema de
Informação de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO (art. 77, §9º, da Res. TSE 23.553/2017) se disponível.
Determino, ainda, a suspensão da anotação do órgão de direção municipal no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, pelo
tempo em que permanecer omisso, razão pela qual, oficie-se ao Setor competente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, para
cumprimento.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico, considerada a reiterada (e logicamente conhecida) omissão do Partido
Político local.
Certifique-se o recebimento e a intimação na própria sentença.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Alto Paraná, 12 de dezembro de 2018.
Rita L. Machado Prestes Juíza Eleitoral.

Autos n.: 86-21.2018.6.16.0087
Partido: Partido Popular Socialista De São João Do Caiuá
Presidente: Luiz Carlos Da Silva
Tesoureiro: Wellington Dos Santos
Dispositivo. Por todo o exposto, declaro como NÃO PRESTADAS as Contas da Comissão Provisória do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA –
PPS, nos termos do artigo 83, inciso II da Resolução TSE n. 23.553/2017 e determino a suspensão automática do repasse de cotas do Fundo
Partidário ao Órgão Municipal, pelo tempo em que permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia 19 de novembro 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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Comuniquem-se aos órgãos estadual e nacional do partido, acerca da presente decisão e efetuem-se os registros devidos no Sistema de
Informação de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO (art. 77, §9º, da Res. TSE 23.553/2017) se disponível.
Determino, ainda, a suspensão da anotação do órgão de direção municipal no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, pelo
tempo em que permanecer omisso, razão pela qual, oficie-se ao Setor competente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, para
cumprimento.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico, considerada a reiterada (e logicamente conhecida) omissão do Partido
Político local.
Certifique-se o recebimento e a intimação na própria sentença.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Alto Paraná, 12 de dezembro de 2018.
Rita L. Machado Prestes Juíza Eleitoral.

Autos n.: 82-81.2018.6.16.0087
Partido: Partido Trabalhista Brasileiro De São João Do Caiuá
Presidente: Maria Celia Francisco
Tesoureiro: Gislaine Fermiano De Abreu
Dispositivo. Por todo o exposto, declaro como NÃO PRESTADAS as Contas da Comissão Provisória do PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO – PTB, nos termos do artigo 83, inciso II da Resolução TSE n. 23.553/2017 e determino a suspensão automática do repasse de
cotas do Fundo Partidário ao Órgão Municipal, pelo tempo em que permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia 19 de
novembro de 2018.
Comuniquem-se aos órgãos estadual e nacional do partido, acerca da presente decisão e efetuem-se os registros devidos no Sistema de
Informação de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO (art. 77, §9º, da Res. TSE 23.553/2017), se disponível.
Determino, ainda, a suspensão da anotação do órgão de direção municipal no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, pelo
tempo em que permanecer omisso, razão pela qual, oficie-se ao Setor competente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, para
cumprimento.
Atualize-se a autuação para a correção do nome do tesoureiro do partido.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico, considerada a reiterada (e logicamente conhecida) omissão do Partido
Político local.
Certifique-se o recebimento e a intimação na própria sentença.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Alto Paraná, 12 de dezembro de 2018.
Rita L. Machado Prestes Juíza Eleitoral.

Autos n.: 81-96.2018.6.16.0087
Partido: Partido Popular Socialista De Santo Antonio Do Caiuá
Presidente: Paulo Sergio Do Nascimento
Tesoureiro: Alexandra Da Silva
Dispositivo. Por todo o exposto, declaro como NÃO PRESTADAS as Contas da Comissão Provisória do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA –
PPS, nos termos do artigo 83, inciso II da Resolução TSE n. 23.553/2017 e determino a suspensão automática do repasse de cotas do Fundo
Partidário ao Órgão Municipal, pelo tempo em que permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia 19 de novembro de 2018.
Comuniquem-se aos órgãos estadual e nacional do partido, acerca da presente decisão e efetuem-se os registros devidos no Sistema de
Informação de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO (art. 77, §9º, da Res. TSE 23.553/2017) se disponível.
Determino, ainda, a suspensão da anotação do órgão de direção municipal no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, pelo
tempo em que permanecer omisso, razão pela qual, oficie-se ao Setor competente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, para
cumprimento.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico, considerada a reiterada (e logicamente conhecida) omissão do Partido
Político local.
Certifique-se o recebimento e a intimação na própria sentença.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Alto Paraná, 12 de dezembro de 2018.
Rita L. Machado Prestes Juíza Eleitoral.

Autos n.: 79-29.2018.6.16.0087
Partido: Solidariedade De Santo Antonio Do Caiuá
Presidente: Jose Marcos Camatari Sanches
Tesoureiro: Arsênio Sanches
Dispositivo. Por todo o exposto, declaro como NÃO PRESTADAS as Contas da Comissão Provisória do SOLIDARIEDADE – SD, nos termos
do artigo 83, inciso II da Resolução TSE n. 23.553/2017 e determino a suspensão automática do repasse de cotas do Fundo Partidário ao
Órgão Municipal, pelo tempo em que permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia 19 de novembro de 2018.
Comuniquem-se aos órgãos estadual e nacional do partido, acerca da presente decisão e efetuem-se os registros devidos no Sistema de
Informação de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO (art. 77, §9º, da Res. TSE 23.553/2017), se disponível.
Determino, ainda, a suspensão da anotação do órgão de direção municipal no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, pelo
tempo em que permanecer omisso, razão pela qual, oficie-se ao Setor competente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, para
cumprimento.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico, considerada a reiterada (e logicamente conhecida) omissão do Partido
Político local.
Certifique-se o recebimento e a intimação na própria sentença.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Alto Paraná, 12 de dezembro de 2018.
Rita L. Machado Prestes 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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Autos n.: 84-51.2018.6.16.0087
Partido: Podemos De Santo Antonio Do Caiuá
Presidente: Antonio Carlos Carniel
Tesoureiro: Terezinha Rech De Araújo
Dispositivo. Por todo o exposto, declaro como NÃO PRESTADAS as Contas da Comissão Provisória do PODEMOS – PODE, nos termos do
artigo 83, inciso II da Resolução TSE n. 23.553/2017 e determino a suspensão automática do repasse de cotas do Fundo Partidário ao Órgão
Municipal, pelo tempo em que permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia 19 de novembro de 2018.
Comuniquem-se aos órgãos estadual e nacional do partido, acerca da presente decisão e efetuem-se os registros devidos no Sistema de
Informação de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO (art. 77, §9º, da Res. TSE 23.553/2017), se disponível.
Determino, ainda, a suspensão da anotação do órgão de direção municipal no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, pelo
tempo em que permanecer omisso, razão pela qual, oficie-se ao Setor competente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, para
cumprimento.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico, considerada a reiterada (e logicamente conhecida) omissão do Partido
Político local.
Certifique-se o recebimento e a intimação na própria sentença.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Alto Paraná, 12 de dezembro de 2018.
Rita L. Machado Prestes Juíza Eleitoral.

Autos n.: 78-44.2018.6.16.0087
Partido: Partido Da República De Santo Antonio Do Caiuá
Presidente: Edmilson Izauro Dias
Tesoureiro: Marcos Aurélio Sanches Camatari
Dispositivo. Por todo o exposto, declaro como NÃO PRESTADAS as Contas da Comissão Provisória do PARTIDO DA REPÚBLICA – PR, nos
termos do artigo 83, inciso II da Resolução TSE n. 23.553/2017 e determino a suspensão automática do repasse de cotas do Fundo Partidário
ao Órgão Municipal, pelo tempo em que permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia 19 de novembro de 2018.
Comuniquem-se aos órgãos estadual e nacional do partido, acerca da presente decisão e efetuem-se os registros devidos no Sistema de
Informação de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO (art. 77, §9º, da Res. TSE 23.553/2017), se disponível.
Determino, ainda, a suspensão da anotação do órgão de direção municipal no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, pelo
tempo em que permanecer omisso, razão pela qual, oficie-se ao Setor competente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, para
cumprimento.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico, considerada a reiterada (e logicamente conhecida) omissão do Partido
Político local.
Certifique-se o recebimento e a intimação na própria sentença.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Alto Paraná, 12 de dezembro de 2018.
Rita L. Machado Prestes Juíza Eleitoral.

Autos n.: 83-66.2018.6.16.0087
Partido: Partido Da Mobilização Nacional De Santo Antonio Do Caiuá
Presidente: Luiz Josival Tino
Tesoureiro: Luciovan Gomes De Oliveira
Dispositivo. Por todo o exposto, declaro como NÃO PRESTADAS as Contas da Comissão Provisória do PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO
NACIONAL – PMN, nos termos do artigo 83, inciso II da Resolução TSE n. 23.553/2017 e determino a suspensão automática do repasse de
cotas do Fundo Partidário ao Órgão Municipal, pelo tempo em que permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia 19 de
novembro de 2018.
Comuniquem-se aos órgãos estadual e nacional do partido, acerca da presente decisão e efetuem-se os registros devidos no Sistema de
Informação de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO (art. 77, §9º, da Res. TSE 23.553/2017), se disponível.
Determino, ainda, a suspensão da anotação do órgão de direção municipal no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, pelo
tempo em que permanecer omisso, razão pela qual, oficie-se ao Setor competente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, para
cumprimento.
Atualize-se a autuação para a correção do nome do tesoureiro do partido.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico, considerada a reiterada (e logicamente conhecida) omissão do Partido
Político local.
Certifique-se o recebimento e a intimação na própria sentença.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Alto Paraná, 12 de dezembro de 2018.
Rita L. Machado Prestes Juíza Eleitoral.

Autos n.: 75-89.2018.6.16.0087
Partido: Partido Social Cristão De Santo Antonio Do Caiuá
Presidente: João Carlos De Souza
Tesoureiro: Jhonatan Caique De Souza
Dispositivo. Por todo o exposto, declaro como NÃO PRESTADAS as Contas da Comissão Provisória do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC,
nos termos do artigo 83, inciso II da Resolução TSE n. 23.553/2017 e determino a suspensão automática do repasse de cotas do Fundo
Partidário ao Órgão Municipal, pelo tempo em que permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia 19 de novembro de 2018.
Comuniquem-se aos órgãos estadual e nacional do partido, acerca da presente decisão e efetuem-se os registros devidos no Sistema de
Informação de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO (art. 77, §9º, da Res. TSE 23.553/2017) se disponível.
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 248

Curitiba, segunda-feira, 17 de dezembro de 2018

Página 52

Determino, ainda, a suspensão da anotação do órgão de direção municipal no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, pelo
tempo em que permanecer omisso, razão pela qual, oficie-se ao Setor competente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, para
cumprimento.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico, considerada a reiterada (e logicamente conhecida) omissão do Partido
Político local.
Certifique-se o recebimento e a intimação na própria sentença.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Alto Paraná, 12 de dezembro de 2018.
Rita L. Machado Prestes Juíza Eleitoral.

Autos n.: 85-36.2018.6.16.0087
Partido: Partido Humanista Da Solidariedade De Santo Antonio Do Caiuá
Presidente: Renan Bezerra Galego
Tesoureiro: Marcos Renato Ferreira De Souza Silva
Dispositivo. Por todo o exposto, declaro como NÃO PRESTADAS as Contas da Comissão Provisória do PARTIDO HUMANISTA DA
SOLIDARIEDADE – PHS, nos termos do artigo 83, inciso II da Resolução TSE n. 23.553/2017 e determino a suspensão automática do repasse
de cotas do Fundo Partidário ao Órgão Municipal, pelo tempo em que permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia 19 de
novembro de 2018.
Comuniquem-se aos órgãos estadual e nacional do partido, acerca da presente decisão e efetuem-se os registros devidos no Sistema de
Informação de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO (art. 77, §9º, da Res. TSE 23.553/2017), se disponível.
Determino, ainda, a suspensão da anotação do órgão de direção municipal no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, pelo
tempo em que permanecer omisso, razão pela qual, oficie-se ao Setor competente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, para
cumprimento.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico, considerada a reiterada (e logicamente conhecida) omissão do Partido
Político local.
Certifique-se o recebimento e a intimação na própria sentença.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Alto Paraná, 12 de dezembro de 2018.
Rita L. Machado Prestes Juíza Eleitoral.

Autos: 54-16.2018.6.16.0087
Partido: Partido Democrático Trabalhista de Alto Paraná/PR.
Presidente: Victor Hugo Razente Navarrete.
Tesoureiro: Odete Razente Navarrete.
Advogado: Aparecida Josefina Giroldo França. OAB/PR n. 34529.
Dispositivo. Ante o exposto, com fulcro no art. 77, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017, APROVO COM RESSALVAS a prestação de contas,
referente às Eleições 2018, da DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA – PDT - ALTO PARANÁ/PR.
Certifique-se o recebimento e a intimação na própria sentença.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Alto Paraná, 12 de dezembro de 2018.
Rita L. Machado Prestes. Juíza Eleitoral.

Autos: 60-23.2018.6.16.0087
Partido: Partido Socialista Brasileiro de Alto Paraná/PR.
Presidente: Waldemar Roela da Silva.
Tesoureiro: Devanir Tavares.
Advogado: Paulo Roberto dos Santos. OAB/PR n. 33243.
Dispositivo. Ante o exposto, com fulcro no art. 77, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017, APROVO COM RESSALVAS a prestação de contas,
referente às Eleições 2018, da DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA – PSB - ALTO PARANÁ/PR.
Certifique-se o recebimento e a intimação na própria sentença.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Alto Paraná, 12 de dezembro de 2018.
Rita L. Machado Prestes. Juíza Eleitoral.

Autos: 53-31.2018.6.16.0087
Partido: Partido da Social Democracia Brasileira de Alto Paraná/PR.
Presidente: Claudio Golemba.
Tesoureiro: Marlene Lelles da Silva.
Advogado: Pedro Moreira de Carvalho. OAB/PR n. 28928.
Dispositivo. Ante o exposto, com fulcro no art. 77, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017, APROVO COM RESSALVAS a prestação de contas,
referente às Eleições 2018, da DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA – PSDB - ALTO PARANÁ/PR.
Certifique-se o recebimento e a intimação na própria sentença.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Alto Paraná, 12 de dezembro de 2018.
Rita L. Machado Prestes. Juíza Eleitoral.

Autos: 66-30.2018.6.16.0087
Partido: Partido Social Liberal de Alto Paraná/PR.
Presidente: Paulo Sergio Avanço.
Tesoureiro: Rafael Carmo de Melo.
Advogado: Dizonir Coan. OAB/PR n. 38901.
Dispositivo. Ante o exposto, com fulcro no art. 77, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017, APROVO COM RESSALVAS a prestação de contas,
referente às Eleições 2018, da DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA – PSL - ALTO PARANÁ/PR.
Certifique-se o recebimento e a intimação na própria sentença.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Alto Paraná, 12 de dezembro de 2018.
Rita L. Machado Prestes. Juíza Eleitoral.

Autos: 51-61.2018.6.16.0087
Partido: Democratas de Alto Paraná/PR.
Presidente: Maria Inês Rezende Tavares.
Tesoureiro: Carla Pinheiro Alves Silva.
Advogado: Rafael Antônio Rizzato. OAB/PR n. 72949.
Dispositivo. Ante o exposto, com fulcro no art. 77, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017, APROVO COM RESSALVAS a prestação de contas,
referente às Eleições 2018, da DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA – DEM - ALTO PARANÁ/PR.
Certifique-se o recebimento e a intimação na própria sentença.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Alto Paraná, 12 de dezembro de 2018.
Rita L. Machado Prestes. Juíza Eleitoral.

Autos: 56-83.2018.6.16.0087
Partido: Partido dos Trabalhadores de Alto Paraná/PR.
Presidente: Edi Wilson Ortiz.
Tesoureiro: José Elto Santos da Silva.
Advogado: Rogério Cezar Molin. OAB/PR n. 35956.
Dispositivo. Ante o exposto, com fulcro no art. 77, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017, APROVO COM RESSALVAS a prestação de contas,
referente às Eleições 2018, da DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA – PT - ALTO PARANÁ/PR.
Certifique-se o recebimento e a intimação na própria sentença.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Alto Paraná, 12 de dezembro de 2018.
Rita L. Machado Prestes. Juíza Eleitoral.

Autos: 55-98.2018.6.16.0087
Partido: Partido Popular Socialista de Alto Paraná/PR.
Presidente: Ricardo Sarruf.
Tesoureiro: Adail Berti.
Advogado: Rogério Cezar Molin. OAB/PR n. 35956.
Dispositivo. Ante o exposto, com fulcro no art. 77, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017, APROVO COM RESSALVAS a prestação de contas,
referente às Eleições 2018, da DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA – PPS - ALTO PARANÁ/PR.
Certifique-se o recebimento e a intimação na própria sentença.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Alto Paraná, 12 de dezembro de 2018.
Rita L. Machado Prestes. Juíza Eleitoral.

Autos: 59-38.2018.6.16.0087
Partido: Partido Socialista Brasileiro de Santo Antonio do Caiuá/PR.
Presidente: Milton Feliciano Ferreira Junior.
Tesoureiro: José Gabriel Gonçalves Fachiano.
Advogado: Paulo Roberto dos Santos. OAB/PR n. 33243.

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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Dispositivo. Ante o exposto, com fulcro no art. 77, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017, APROVO COM RESSALVAS a prestação de contas,
referente às Eleições 2018, da DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA – PSB - SANTO ANTONIO DO CAIUÁ/PR.
Certifique-se o recebimento e a intimação na própria sentença.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Alto Paraná, 12 de dezembro de 2018.
Rita L. Machado Prestes. Juíza Eleitoral.

Autos: 67-15.2018.6.16.0087
Partido: Partido da Social Democracia Brasileira de Santo Antonio do Caiuá/PR.
Presidente: Ilário Augusto Buriola.
Tesoureiro: Hélio Camarini Fonseca.
Advogado: João Henrique Ernesto de Andrade. OAB/PR n. 34183.
Dispositivo. Ante o exposto, com fulcro no art. 77, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017, APROVO COM RESSALVAS a prestação de contas,
referente às Eleições 2018, da DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA – PSDB - SANTO ANTONIO DO CAIUÁ/PR.
Certifique-se o recebimento e a intimação na própria sentença.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Alto Paraná, 12 de dezembro de 2018.
Rita L. Machado Prestes. Juíza Eleitoral.

Autos: 66-30.2018.6.16.0087
Partido: Partido Progressista de Santo Antonio do Caiuá/PR.
Presidente: Eurides Castellini.
Tesoureiro: Izamar Domingues da Silva.
Advogado: João Henrique Ernesto de Andrade. OAB/PR n. 34183.
Dispositivo. Ante o exposto, com fulcro no art. 77, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017, APROVO COM RESSALVAS a prestação de contas,
referente às Eleições 2018, da DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA – PP - SANTO ANTONIO DO CAIUÁ/PR.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Alto Paraná, 12 de dezembro de 2018.
Rita L. Machado Prestes. Juíza Eleitoral.

Autos: 68-97.2018.6.16.0087
Partido: Partido Social Democrático de São João do Caiuá/PR.
Presidente: Arnaldo Gragefe.
Tesoureiro: Antônia Pereira Verissimo.
Advogado: Benedito Correa Braz Junior. OAB/PR n. 14916.
Dispositivo. Ante o exposto, com fulcro no art. 77, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017, APROVO COM RESSALVAS a prestação de contas,
referente às Eleições 2018, da DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA – PSD - SÃO JOÃO DO CAIUÁ/PR.
Certifique-se o recebimento e a intimação na própria sentença.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Alto Paraná, 12 de dezembro de 2018.
Rita L. Machado Prestes. Juíza Eleitoral.

Autos: 65-45.2018.6.16.0087
Partido: Partido da Social Democracia Brasileira de São João do Caiuá/PR.
Presidente: José Carlos da Silva Maia.
Tesoureiro: Marcelo dos Santos Andrade.
Advogado: Benedito Correa Braz Junior. OAB/PR n. 14916.
Dispositivo. Ante o exposto, com fulcro no art. 77, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017, APROVO COM RESSALVAS a prestação de contas,
referente às Eleições 2018, da DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA – PSDB - SÃO JOÃO DO CAIUÁ/PR.
Certifique-se o recebimento e a intimação na própria sentença.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Alto Paraná, 12 de dezembro de 2018.
Rita L. Machado Prestes. Juíza Eleitoral.

Autos: 69-82.2018.6.16.0087
Partido: Partido Social Cristão de São João do Caiuá/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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Presidente: Odair Martins de Oliveira.
Tesoureiro: Nayara Florinda Martins.
Advogado: Benedito Correa Braz Junior. OAB/PR n. 14916.
Dispositivo. Ante o exposto, com fulcro no art. 77, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017, APROVO COM RESSALVAS a prestação de contas,
referente às Eleições 2018, da DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA – PSC - SÃO JOÃO DO CAIUÁ/PR.
Certifique-se o recebimento e a intimação na própria sentença.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Alto Paraná, 12 de dezembro de 2018.
Rita L. Machado Prestes. Juíza Eleitoral.

Autos: 64-60.2018.6.16.0087
Partido: Partido da República de São João do Caiuá/PR.
Presidente: Jourival Felix Carneiro.
Tesoureiro: Cristiane Zanueli Arneiro.
Advogado: Benedito Correa Braz Junior. OAB/PR n. 14916.
Dispositivo. Ante o exposto, com fulcro no art. 77, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017, APROVO COM RESSALVAS a prestação de contas,
referente às Eleições 2018, da DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA – PR - SÃO JOÃO DO CAIUÁ/PR.
Certifique-se o recebimento e a intimação na própria sentença.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Alto Paraná, 12 de dezembro de 2018.
Rita L. Machado Prestes. Juíza Eleitoral.

Autos: 63-75.2018.6.16.0087
Partido: Democratas de São João do Caiuá/PR.
Presidente: Denivaldo Barivieira Passos.
Tesoureiro: Dercio Barivieira Passos.
Advogado: Benedito Correa Braz Junior. OAB/PR n. 14916.
Dispositivo. Ante o exposto, com fulcro no art. 77, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017, APROVO COM RESSALVAS a prestação de contas,
referente às Eleições 2018, da DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - DEM- SÃO JOÃO DO CAIUÁ/PR.
Certifique-se o recebimento e a intimação na própria sentença.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Alto Paraná, 12 de dezembro de 2018.
Rita L. Machado Prestes. Juíza Eleitoral.

Autos: 71-52.2018.6.16.0087
Partido: Partido da Mobilização Nacional de São João do Caiuá/PR.
Presidente: Valdir Passarelli.
Tesoureiro: Vera Lúcia de Souza de Medeiros.
Advogado: Benedito Correa Braz Junior. OAB/PR n. 14916.
Dispositivo. Ante o exposto, com fulcro no art. 77, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017, APROVO COM RESSALVAS a prestação de contas,
referente às Eleições 2018, da DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA – PMN - SÃO JOÃO DO CAIUÁ/PR.
Certifique-se o recebimento e a intimação na própria sentença.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico.
Ciência ao Ministério Público.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Alto Paraná, 12 de dezembro de 2018.
Rita L. Machado Prestes. Juíza Eleitoral.

93ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÃO
RELAÇÃO nº 30/2018
Notícia-Crime nº 74-86.2018.6.16.0093
Noticiante: 6ª Companhia Independente da Polícia Militar de Ivaiporã
Noticiado: Luíz Carlos Venâncio
Advogado(s): Omar Yassim OAB/PR n° 14.310
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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Município: Jardim Alegre/PR
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) da parte da decisão prolatada pela Excelentíssima Senhora ADRIANA MARQUES DOS
SANTOS, Juíza desta 93ª Zona Eleitoral, transcrita abaixo:
DECISÃO
Considerando a aceitação, pelo autor do fato, na presença de seu advogado, da proposta de transação penal ofertada pelo Ministério Público,
homologo, na forma do artigo 76, § 4°, da Lei 9099/95, a transação penal ofertada.
Realizem-se as comunicações e diligências necessárias.
Após, arquivem-se os autos
Ivaiporã, 07 de dezembro de 2018.
ADRIANA MARQUES DOS SANTOS
JUÍZA ELEITORAL

100ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÃO
MUNICÍPIO: SÃO CARLOS DO IVAÍ/PR
INTERESSADOS: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, EVANDRO LUIZ TRISSOLDI E GUILHERME PETERMAN
JUIZ: GUSTAVO ADOLPHO PERIOTO
Sentença. Dispositivo. Por todo o exposto, declaro como NÃO PRESTADAS as Contas da Comissão Provisória do PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO – PSD de São Carlos do Ivaí/PR, nos termos do artigo 83, inciso II da Resolução TSE n. 23.553/2017 e determino a
suspensão automática do repasse de cotas do Fundo Partidário ao Órgão Municipal, pelo tempo em que permanecer omisso, caracterizada a
inadimplência a partir do dia 06 de novembro de 2018.
Comuniquem-se aos órgãos estadual e nacional do partido, acerca da presente decisão e efetuem-se os registros devidos no Sistema de
Informação de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO (art. 77, §9º, da Res. TSE 23.553/2017), se disponível.
Determino, ainda, a suspensão da anotação do órgão de direção municipal no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, pelo
tempo em que permanecer omisso, razão pela qual, oficie-se ao Setor competente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, para
cumprimento.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico, considerada a reiterada (e logicamente conhecida) omissão do Partido
Político local.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Paraíso do Norte, 11 de dezembro de 2018.
Gustavo Adolpho Perioto
Juiz Eleitoral
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 105-85.2018.6.16.0100
MUNICÍPIO: SÃO CARLOS DO IVAÍ/PR
INTERESSADOS: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL, JOSÉ DE ALMEIDA E MOACIR APARECIDO DA SILVA
JUIZ: GUSTAVO ADOLPHO PERIOTO
Sentença. Dispositivo. Por todo o exposto, declaro como NÃO PRESTADAS as Contas da Comissão Provisória do PARTIDO DA
MOBILIZAÇÃO NACIONAL – PMN de São Carlos do Ivaí/PR, nos termos do artigo 83, inciso II da Resolução TSE n. 23.553/2017 e
determino a suspensão automática do repasse de cotas do Fundo Partidário ao Órgão Municipal, pelo tempo em que permanecer omisso,
caracterizada a inadimplência a partir do dia 06 de novembro de 2018.
Comuniquem-se aos órgãos estadual e nacional do partido, acerca da presente decisão e efetuem-se os registros devidos no Sistema de
Informação de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO (art. 77, §9º, da Res. TSE 23.553/2017), se disponível.
Determino, ainda, a suspensão da anotação do órgão de direção municipal no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, pelo
tempo em que permanecer omisso, razão pela qual, oficie-se ao Setor competente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, para
cumprimento.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico, considerada a reiterada (e logicamente conhecida) omissão do Partido
Político local.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Paraíso do Norte, 11 de dezembro de 2018.
Gustavo Adolpho Perioto
Juiz Eleitoral
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 97-11.2018.6.16.0100
MUNICÍPIO: PARAÍSO DO NORTE/PR
INTERESSADOS: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL, EDMAR CARLOS DO NASCIMENTO SANITÁ E ANDRESSA PATRICIA BONI
JUIZ: GUSTAVO ADOLPHO PERIOTO
Sentença. Dispositivo. Por todo o exposto, declaro como NÃO PRESTADAS as Contas da Comissão Provisória do PARTIDO DA
MOBILIZAÇÃO NACIONAL – PMN de Paraíso do Norte/PR, nos termos do artigo 83, inciso II da Resolução TSE n. 23.553/2017 e determino
a suspensão automática do repasse de cotas do Fundo Partidário ao Órgão Municipal, pelo tempo em que permanecer omisso, caracterizada a
inadimplência a partir do dia 06 de novembro de 2018.
Comuniquem-se aos órgãos estadual e nacional do partido, acerca da presente decisão e efetuem-se os registros devidos no Sistema de
Informação de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO (art. 77, §9º, da Res. TSE 23.553/2017), se disponível.
Determino, ainda, a suspensão da anotação do órgão de direção municipal no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, pelo
tempo em que permanecer omisso, razão pela qual, oficie-se ao Setor competente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, para
cumprimento.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico, considerada a reiterada (e logicamente conhecida) omissão do Partido
Político local.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Paraíso do Norte, 11 de dezembro de 2018.
Gustavo Adolpho Perioto
Juiz Eleitoral
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 96-26.2018.6.16.0100
MUNICÍPIO: PARAÍSO DO NORTE/PR
INTERESSADOS: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, FRANKIE ROBSON CARDOSO FAVARO E GILSON RODRIGUES DA SILVA
JUIZ: GUSTAVO ADOLPHO PERIOTO
Sentença. Dispositivo. Por todo o exposto, declaro como NÃO PRESTADAS as Contas da Comissão Provisória do PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO – PSD de Paraíso do Norte/PR, nos termos do artigo 83, inciso II da Resolução TSE n. 23.553/2017 e determino a
suspensão automática do repasse de cotas do Fundo Partidário ao Órgão Municipal, pelo tempo em que permanecer omisso, caracterizada a
inadimplência a partir do dia 06 de novembro de 2018.
Comuniquem-se aos órgãos estadual e nacional do partido, acerca da presente decisão e efetuem-se os registros devidos no Sistema de
Informação de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO (art. 77, §9º, da Res. TSE 23.553/2017), se disponível.
Determino, ainda, a suspensão da anotação do órgão de direção municipal no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, pelo
tempo em que permanecer omisso, razão pela qual, oficie-se ao Setor competente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, para
cumprimento.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico, considerada a reiterada (e logicamente conhecida) omissão do Partido
Político local.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Paraíso do Norte, 11 de dezembro de 2018.
Gustavo Adolpho Perioto
Juiz Eleitoral
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 95-41.2018.6.16.0100
MUNICÍPIO: PARAÍSO DO NORTE/PR
INTERESSADOS: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL, MARIA APARECIDA DE SOUZA E JOSÉ PEREIRA
JUIZ: GUSTAVO ADOLPHO PERIOTO
Sentença. Dispositivo. Por todo o exposto, declaro como NÃO PRESTADAS as Contas da Comissão Provisória do PARTIDO COMUNISTA
DO BRASIL – PC do B de Paraíso do Norte/PR, nos termos do artigo 83, inciso II da Resolução TSE n. 23.553/2017 e determino a
suspensão automática do repasse de cotas do Fundo Partidário ao Órgão Municipal, pelo tempo em que permanecer omisso, caracterizada a
inadimplência a partir do dia 19 de novembro de 2018.
Comuniquem-se aos órgãos estadual e nacional do partido, acerca da presente decisão e efetuem-se os registros devidos no Sistema de
Informação de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO (art. 77, §9º, da Res. TSE 23.553/2017), se disponível.
Determino, ainda, a suspensão da anotação do órgão de direção municipal no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, pelo
tempo em que permanecer omisso, razão pela qual, oficie-se ao Setor competente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, para
cumprimento.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico, considerada a reiterada (e logicamente conhecida) omissão do Partido
Político local.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Paraíso do Norte, 11 de dezembro de 2018.
Gustavo Adolpho Perioto
Juiz Eleitoral
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 122-24.2018.6.16.0100
MUNICÍPIO: RONDON/PR
INTERESSADOS: PARTIDO DOS TRABALHADORES, JOÃO PAULO DORNE CALABRESI E CLEIDE MARIA DE ALMEIDA CAVICCHIOLLI
JUIZ: GUSTAVO ADOLPHO PERIOTO
Sentença. Dispositivo. Por todo o exposto, declaro como NÃO PRESTADAS as Contas da Comissão Definitiva do PARTIDO DOS
TRABALHADORES – PT de Rondon/PR, nos termos do artigo 83, inciso II da Resolução TSE n. 23.553/2017 e determino a suspensão
automática do repasse de cotas do Fundo Partidário ao Órgão Municipal, pelo tempo em que permanecer omisso, caracterizada a
inadimplência a partir do dia 19 de novembro de 2018.
Comuniquem-se aos órgãos estadual e nacional do partido, acerca da presente decisão e efetuem-se os registros devidos no Sistema de
Informação de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO (art. 77, §9º, da Res. TSE 23.553/2017), se disponível.
Determino, ainda, a suspensão da anotação do órgão de direção municipal no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, pelo
tempo em que permanecer omisso, razão pela qual, oficie-se ao Setor competente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, para
cumprimento.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico, considerada a reiterada (e logicamente conhecida) omissão do Partido
Político local.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Paraíso do Norte, 11 de dezembro de 2018.
Gustavo Adolpho Perioto
Juiz Eleitoral
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 116-17.2018.6.16.0100
MUNICÍPIO: RONDON/PR
INTERESSADOS: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, LUCAS PINHEIRO SCARABOTO E JOSÉ CARLOS COLOMBO
JUIZ: GUSTAVO ADOLPHO PERIOTO
Sentença. Dispositivo. Por todo o exposto, declaro como NÃO PRESTADAS as Contas da Comissão provisória do PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO – PSB de Rondon/PR, nos termos do artigo 83, inciso II da Resolução TSE n. 23.553/2017 e determino a suspensão automática
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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do repasse de cotas do Fundo Partidário ao Órgão Municipal, pelo tempo em que permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do
dia 06 de novembro de 2018.
Comuniquem-se aos órgãos estadual e nacional do partido, acerca da presente decisão e efetuem-se os registros devidos no Sistema de
Informação de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO (art. 77, §9º, da Res. TSE 23.553/2017), se disponível.
Determino, ainda, a suspensão da anotação do órgão de direção municipal no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, pelo
tempo em que permanecer omisso, razão pela qual, oficie-se ao Setor competente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, para
cumprimento.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico, considerada a reiterada (e logicamente conhecida) omissão do Partido
Político local.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Paraíso do Norte, 11 de dezembro de 2018.
Gustavo Adolpho Perioto
Juiz Eleitoral
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 115-32.2018.6.16.0100
MUNICÍPIO: RONDON/PR
INTERESSADOS: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, ROBERTO APARECIDO CORREDATO E MAURILIO GALINDO LOPES
JUIZ: GUSTAVO ADOLPHO PERIOTO
Sentença. Dispositivo. Por todo o exposto, declaro como NÃO PRESTADAS as Contas da Comissão Provisória do PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO – PSD de Rondon/PR, nos termos do artigo 83, inciso II da Resolução TSE n. 23.553/2017 e determino a suspensão
automática do repasse de cotas do Fundo Partidário ao Órgão Municipal, pelo tempo em que permanecer omisso, caracterizada a
inadimplência a partir do dia 06 de novembro de 2018.
Comuniquem-se aos órgãos estadual e nacional do partido, acerca da presente decisão e efetuem-se os registros devidos no Sistema de
Informação de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO (art. 77, §9º, da Res. TSE 23.553/2017), se disponível.
Determino, ainda, a suspensão da anotação do órgão de direção municipal no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, pelo
tempo em que permanecer omisso, razão pela qual, oficie-se ao Setor competente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, para
cumprimento.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico, considerada a reiterada (e logicamente conhecida) omissão do Partido
Político local.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Paraíso do Norte, 11 de dezembro de 2018.
Gustavo Adolpho Perioto
Juiz Eleitoral
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 121-39.2018.6.16.0100
MUNICÍPIO: RONDON/PR
INTERESSADOS: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, FERNANDO SARDETO CORREDATO E JEAN CARLO FAVA
JUIZ: GUSTAVO ADOLPHO PERIOTO
Sentença. Dispositivo. Por todo o exposto, declaro como NÃO PRESTADAS as Contas da Comissão Provisória do PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO – PTB de Rondon/PR, nos termos do artigo 83, inciso II da Resolução TSE n. 23.553/2017 e determino a suspensão automática
do repasse de cotas do Fundo Partidário ao Órgão Municipal, pelo tempo em que permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do
dia 06 de novembro de 2018.
Comuniquem-se aos órgãos estadual e nacional do partido, acerca da presente decisão e efetuem-se os registros devidos no Sistema de
Informação de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO (art. 77, §9º, da Res. TSE 23.553/2017), se disponível.
Determino, ainda, a suspensão da anotação do órgão de direção municipal no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, pelo
tempo em que permanecer omisso, razão pela qual, oficie-se ao Setor competente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, para
cumprimento.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico, considerada a reiterada (e logicamente conhecida) omissão do Partido
Político local.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Paraíso do Norte, 11 de dezembro de 2018.
Gustavo Adolpho Perioto
Juiz Eleitoral
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 120-54.2018.6.16.0100
MUNICÍPIO: RONDON/PR
INTERESSADOS: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO, MARCELO TREVISAN E CLOTILDE SARDETO
JUIZ: GUSTAVO ADOLPHO PERIOTO
Sentença. Dispositivo. Por todo o exposto, declaro como NÃO PRESTADAS as Contas da Comissão Provisória do PARTIDO SOCIAL
CRISTÃO – PSC de Rondon/PR, nos termos do artigo 83, inciso II da Resolução TSE n. 23.553/2017 e determino a suspensão automática do
repasse de cotas do Fundo Partidário ao Órgão Municipal, pelo tempo em que permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do
dia 06 de novembro de 2018.
Comuniquem-se aos órgãos estadual e nacional do partido, acerca da presente decisão e efetuem-se os registros devidos no Sistema de
Informação de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO (art. 77, §9º, da Res. TSE 23.553/2017), se disponível.
Determino, ainda, a suspensão da anotação do órgão de direção municipal no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, pelo
tempo em que permanecer omisso, razão pela qual, oficie-se ao Setor competente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, para
cumprimento.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico, considerada a reiterada (e logicamente conhecida) omissão do Partido
Político local.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Paraíso do Norte, 11 de dezembro de 2018.
Gustavo Adolpho Perioto
Juiz Eleitoral
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 119-69.2018.6.16.0100
MUNICÍPIO: RONDON/PR
INTERESSADOS: PARTIDO DA REPÚBLICA, SEBASTIÃO MATEUS CAMARGO E EZEQUIAS CAMARGO
JUIZ: GUSTAVO ADOLPHO PERIOTO
Sentença. Dispositivo. Por todo o exposto, declaro como NÃO PRESTADAS as Contas da Comissão Provisória do PARTIDO DA REPÚBLICA
– PR de Rondon/PR, nos termos do artigo 83, inciso II da Resolução TSE n. 23.553/2017 e determino a suspensão automática do repasse de
cotas do Fundo Partidário ao Órgão Municipal, pelo tempo em que permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia 06 de
novembro de 2018.
Comuniquem-se aos órgãos estadual e nacional do partido, acerca da presente decisão e efetuem-se os registros devidos no Sistema de
Informação de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO (art. 77, §9º, da Res. TSE 23.553/2017), se disponível.
Determino, ainda, a suspensão da anotação do órgão de direção municipal no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, pelo
tempo em que permanecer omisso, razão pela qual, oficie-se ao Setor competente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, para
cumprimento.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo Diário de Justiça Eletrônico, considerada a reiterada (e logicamente conhecida) omissão do Partido
Político local.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Paraíso do Norte, 11 de dezembro de 2018.
Gustavo Adolpho Perioto
Juiz Eleitoral

108ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação nº 15/2018
PORTARIA Nº 6/2018
A Excelentíssima Senhora Doutora CYNTHIA DE MENDONÇA ROMANO, Juíza da 108ª Zona Eleitoral de Nova Fátima – Paraná, usando das
atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 35, I e IV da Lei nº 4.737, de 15/07/65 (Código Eleitoral),
CONSIDERANDO a expedição da Portaria nº 34/2018 do Juízo de Direito da Comarca de Nova Fátima, que determina a suspensão das
atividades forenses judiciais e dos prazos processuais em 14 de dezembro de 2018, em virtude da comemoração do aniversário da instalação
da Comarca de Nova Fátima;
R E S O L V E:
Art. 1º. Determinar a suspensão do atendimento ao público e dos prazos processuais na 108.ª Zona Eleitoral de Nova Fátima no dia 14 de
dezembro de 2018.
Art. 2º. Ficam prorrogados para o primeiro dia útil subsequente os prazos que porventura se iniciem ou se completem no dia estabelecido no
artigo 1º.
Art. 3º. Publique-se em edital e no DJE (Diário da Justiça Eletrônico) para ciência dos demais interessados.
Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Nova Fátima, 12 de dezembro de 2018.
CYNTHIA DE MENDONÇA ROMANO
Juíza Eleitoral

109ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÃO

1 – Intimação da Dra. RAFAELA THAIS CARDONAZIO, – OAB/PR 79099 do teor da sentença.
Autos nº: 24-12.2018.6.16.0109
Partes – PARTIDO DA REPÚBLICA
PRESIDENTE: MAURO MANSANO ROMERO
TESOUREIRO:LEONILDA GOMES ROMERO
ADVOGADO: RAFAELA THAIS CARDONAZIO, – OAB/PR 79099
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 24-12.2018.6.16.0109.
Trata-se de processo de prestação de contas eleitorais de órgão partidário municipal, Partido da República, apresentada em 31/10/2018,
referente às Eleições Gerais de 2018, nos termos da Lei n. 9.504/1997 e Resolução TSE n. 23.553/2017.
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Foram juntados os documentos exigidos pela legislação em vigor (Resolução TSE n. 23.553/2017).
Publicado o edital previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação (fl. 10).
Em seu parecer conclusivo, o servidor do cartório eleitoral opinou pela aprovação das contas, com ressalvas, tendo em vista a omissão na
entrega das contas parciais (fl. 12).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente à aprovação com ressalvas destas contas de campanha.
É o relatório.
DECIDO.
Foram cumpridas as disposições legais e normativas para a prestação de contas. Os autos vieram instruídos com a documentação exigida
pela legislação pertinente e, publicado o edital, transcorreu o prazo sem impugnação.
Atendidas as hipóteses previstas no artigo 69 da Resolução TSE n. 23.553/2017, as contas serão julgadas sem a realização de diligências.
ISSO POSTO, ante sua regularidade, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha do Partido da República de Santa
Mariana, referentes às Eleições Gerais de 2018, com fulcro no art. 30, inciso I, da Lei n. 9.504/1997 e art. 77, inciso I, da Resolução TSE n.
23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Por se tratar de contas de partido político, intime-se o prestador de contas mediante publicação no Diário da Justiça
Eletrônico do Paraná e o representante do Ministério Público Eleitoral mediante vista dos autos.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Santa Mariana, 12 de dezembro de 2018.
JULIANO BATISTA DOS SANTOS
Juiz Eleitoral

116ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação de Publicação n.º 007/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 62-03.2018.6.16.0116
PARTIDO POLÍTICO: COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
INTERESSADOS: ADALMIR JOSÉ GARBIM E OUTRO
MUNICÍPIO: ENGENHEIRO BELTRÃO/PR
ADVOGADO: DANILO DAHER PEREIRA DE ALMEIDA – OAB: 65.583/PR
Citação, na forma da Resolução TSE n.º 23.553, do advogado dos interessados, para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias.

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 79-39.2018.6.16.0116
PARTIDO POLÍTICO: COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO DA REPÚBLICA
INTERESSADOS: MERQUIDES FARIA E OUTRO
MUNICÍPIO: FÊNIX/PR
ADVOGADO: RENALDO FARIAS CHAGAS – OAB: 81.112/PR
Citação, na forma da Resolução TSE n.º 23.553, do advogado dos interessados, para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias.

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 81-09.2018.6.16.0116
PARTIDO POLÍTICO: COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
INTERESSADOS: WILSON QUINTEIRO E OUTRO
MUNICÍPIO: FÊNIX/PR
ADVOGADO: ELANI MARUCI MOTA – OAB: 81.083/PR
Citação, na forma da Resolução TSE n.º 23.553, do advogado dos interessados, para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias.
Engenheiro Beltrão, 13 de dezembro de 2018.
GIOVANI CASAGRANDE
Chefe de Cartório
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122ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Edital
EDITAL Nº 91/2018
A Excelentíssima Senhora Dra. JULIANA CUNHA DE OLIVEIRA DOMINGUES, MMª. Juíza Eleitoral da 122.ª Zona Eleitoral, Circunscrição
Eleitoral do Estado do Paraná, 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:
AUTOS
76-66.2018.6.16.0122

PARTIDO
Partido Social Cristão
– PSC

ADVOGADO
PRESIDENTE
Antônio Langaro
Sobrinho

TESOUREIRO
Edilio Diesel
da Silva

MUNICÍPIO
São Miguel
do Iguaçu

Antônio
Lucir
Wessling, OAB/PR
64.592

Expedido nesta cidade de São Miguel do Iguaçu, aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito. Eu, Ana Paula Sala Moreno,
de ordem da MMª Juíza Eleitoral, subscrevi.

132ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 72-96.2018.6.16.0132 - ELEIÇÕES 2018
PARTIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
PRESIDENTE: LUCIANA LEME JACK CEZÁRIO
TESOUREIRO: ANA PAULA BETANIN
CIDADE: GODOY MOREIRA - PR
(...)
Pelo exposto, acolho o parecer ministerial, declaro a agremiação partidária revel e julgo NÃO PRESTADAS suas contas para as Eleições de
2018, com fundamento no art. 77, IV, "a", da Res. TSE n. 23553.
Determino a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção
municipal.
(...)
São João do Ivaí, 12 de dezembro de 2018.
Andréa de Oliveira Lima Zimath
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 76-36.2018.6.16.0132 - ELEIÇÕES 2018
PARTIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
PRESIDENTE: JOSÉ ANTONIO CEZÁRIO
TESOUREIRO: FÁBIO HENRIQUE DE CARVALHO MARQUES
CIDADE: GODOY MOREIRA - PR
(...)
Pelo exposto, acolho o parecer ministerial, declaro a agremiação partidária revel e julgo NÃO PRESTADAS suas contas para as Eleições de
2018, com fundamento no art. 77, IV, "a", da Res. TSE n. 23553.
Determino a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção
municipal.
(...)
São João do Ivaí, 12 de dezembro de 2018.
Andréa de Oliveira Lima Zimath
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 100-64.2018.6.16.0132 - ELEIÇÕES 2018
PARTIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
PRESIDENTE: GILMAR STEFANI
TESOUREIRO: OSVALDO MICHUEI
CIDADE: GODOY MOREIRA - PR
(...)
Pelo exposto, acolho o parecer ministerial, declaro a agremiação partidária revel e julgo NÃO PRESTADAS suas contas para as Eleições de
2018, com fundamento no art. 77, IV, "a", da Res. TSE n. 23553.
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Determino a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção
municipal.
(...)
São João do Ivaí, 12 de dezembro de 2018.
Andréa de Oliveira Lima Zimath
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 87-65.2018.6.16.0132 - ELEIÇÕES 2018
PARTIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
PRESIDENTE: WILSON NATALINO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO: EDUARDA CAROLINA CARVVALHO RESENDE
CIDADE: LUNARDELLI - PR
(...)
Pelo exposto, acolho o parecer ministerial, declaro a agremiação partidária revel e julgo NÃO PRESTADAS suas contas para as Eleições de
2018, com fundamento no art. 77, IV, "a", da Res. TSE n. 23553.
Determino a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção
municipal.
(...)
São João do Ivaí, 12 de dezembro de 2018.
Andréa de Oliveira Lima Zimath
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 81-58.2018.6.16.0132 - ELEIÇÕES 2018
PARTIDO: Movimento Democrático Brasileiro
PRESIDENTE: Cristiane Bento Zulian
TESOUREIRO: Cosmos Alves ramos
CIDADE: São Pedro do Ivaí-PR
(...)
Pelo exposto, acolho o parecer ministerial, declaro a agremiação partidária revel e julgo NÃO PRESTADAS suas contas para as Eleições de
2018, com fundamento no art. 77, IV, "a", da Res. TSE n. 23553.
Determino a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção
municipal.
(...)
São João do Ivaí, 12 de dezembro de 2018.
Andréa de Oliveira Lima Zimath
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 64-22.2018.6.16.0132 - ELEIÇÕES 2018
PARTIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
PRESIDENTE: ALEXANDRE CORREA DA SILVA
TESOUREIRO: DOUGLAS KAUE GONÇALVES MUNHOZ
CIDADE: LUNARDELLI - PR
(...)
Pelo exposto, acolho o parecer ministerial, declaro a agremiação partidária revel e julgo NÃO PRESTADAS suas contas para as Eleições de
2018, com fundamento no art. 77, IV, "a", da Res. TSE n. 23553.
Determino a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção
municipal.
(...)
São João do Ivaí, 12 de dezembro de 2018.
Andréa de Oliveira Lima Zimath
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 94-57.2018.6.16.0132 - ELEIÇÕES 2018
PARTIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
PRESIDENTE: RICARDO APARECIDO DE MELO
TESOUREIRO: PAMELA MARIA SENTES DOS SANTOS
CIDADE: SÃO JOÃO DO IVAÍ-PR
(...)
Pelo exposto, acolho o parecer ministerial, declaro a agremiação partidária revel e julgo NÃO PRESTADAS suas contas para as Eleições de
2018, com fundamento no art. 77, IV, "a", da Res. TSE n. 23553.
Determino a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção
municipal.
(...)
São João do Ivaí, 12 de dezembro de 2018.
Andréa de Oliveira Lima Zimath
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 67-74.2018.6.16.0132 - ELEIÇÕES 2018
PARTIDO: PODEMOS
PRESIDENTE: AGUINALDO RODRIGUES DOS SANTOS
TESOUREIRO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS FORTUNATO
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CIDADE: LUNARDELLI - PR
(...)
Pelo exposto, acolho o parecer ministerial, declaro a agremiação partidária revel e julgo NÃO PRESTADAS suas contas para as Eleições de
2018, com fundamento no art. 77, IV, "a", da Res. TSE n. 23553.
Determino a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção
municipal.
(...)
São João do Ivaí, 12 de dezembro de 2018.
Andréa de Oliveira Lima Zimath
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 92-87.2018.6.16.0132 - ELEIÇÕES 2018
PARTIDO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
PRESIDENTE: EVERSON CARVALHO DO NASCIMENTO
TESOUREIRO: VANDERLEI MONTEIRO
CIDADE: SÃO JOÃO DO IVAÍ-PR
(...)
Pelo exposto, acolho o parecer ministerial, declaro a agremiação partidária revel e julgo NÃO PRESTADAS suas contas para as Eleições de
2018, com fundamento no art. 77, IV, "a", da Res. TSE n. 23553.
Determino a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção
municipal.
(...)
São João do Ivaí, 12 de dezembro de 2018.
Andréa de Oliveira Lima Zimath
Juíza Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 63-37.2018.6.16.0132 - ELEIÇÕES 2018
PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO
PRESIDENTE: MARCELO PERES DE CASTRO
TESOUREIRO: FLÁVIO FERNANDO DUARTE
CIDADE: LUNARDELLI - PR
(...)
Pelo exposto, acolho o parecer ministerial, declaro a agremiação partidária revel e julgo NÃO PRESTADAS suas contas para as Eleições de
2018, com fundamento no art. 77, IV, "a", da Res. TSE n. 23553.
Determino a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção
municipal.
(...)
São João do Ivaí, 12 de dezembro de 2018.
Andréa de Oliveira Lima Zimath
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 90-20.2018.6.16.0132 - ELEIÇÕES 2018
PARTIDO: COMISSÃO PROVÍSÓRIA DO PODEMOS
PRESIDENTE: MAURO MESSIAS
TESOUREIRO: EDINALDO CANILI
CIDADE: SÃO JOÃO DO IVAÍ-PR
(...)
Pelo exposto, acolho o parecer ministerial, declaro a agremiação partidária revel e julgo NÃO PRESTADAS suas contas para as Eleições de
2018, com fundamento no art. 77, IV, "a", da Res. TSE n. 23553.
Determino a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção
municipal.
(...)
São João do Ivaí, 12 de dezembro de 2018.
Andréa de Oliveira Lima Zimath
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 85-95.2018.6.16.0132 - ELEIÇÕES 2018
PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
PRESIDENTE: WAGNER ANTÔNIO ASCÊNCIO
TESOUREIRO: MARIA HELENA DE SOUZA ASCÊNCIO
CIDADE: SÃO PEDRO DO IVAÍ-PR
(...)
Pelo exposto, acolho o parecer ministerial, declaro a agremiação partidária revel e julgo NÃO PRESTADAS suas contas para as Eleições de
2018, com fundamento no art. 77, IV, "a", da Res. TSE n. 23553.
Determino a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção
municipal.
(...)
São João do Ivaí, 12 de dezembro de 2018.
Andréa de Oliveira Lima Zimath
Juíza Eleitoral
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PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 79-88.2018.6.16.0132 - ELEIÇÕES 2018
PARTIDO PRESTADOR: Partido da Social Democracia Brasileira
CIDADE: São Pedro do Ivaí
PRESIDENTE: Jose Batista Messias Filho
TESOUREIRO: José de Paula
ADVOGADO: Willian YudiYagui – OAB 44.513
(...)
Assim, diante do declarado pelo Partido, JULGO APROVADAS, com RESSALVAS as contas para as Eleições Gerais de 2018, nos termos do
art. 77, inciso II da Resolução TSE nº 23.553/2017.
(...)
São João do Ivaí, 12 de dezembro de 2018.
Andréa de Oliveira Lima Zimath
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 82-43.2018.6.16.0132 - ELEIÇÕES 2018
PARTIDO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
PRESIDENTE: PEDRO PIORNEDO LOPES
TESOUREIRO: OCIMAR CAMPANHOLI
CIDADE: SÃO PEDRO DO IVAÍ-PR
(...)
Pelo exposto, acolho o parecer ministerial, declaro a agremiação partidária revel e julgo NÃO PRESTADAS suas contas para as Eleições de
2018, com fundamento no art. 77, IV, "a", da Res. TSE n. 23553.
Determino a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção
municipal.
(...)
São João do Ivaí, 12 de dezembro de 2018.
Andréa de Oliveira Lima Zimath
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 99-79.2018.6.16.0132 - ELEIÇÕES 2018
PARTIDO PRESTADOR: Partido Democrático Trabalhista
CIDADE: São Pedro do Ivaí
PRESIDENTE: José Augusto Della Rosa
TESOUREIRO: José Claudio Correia dos Anjos
ADVOGADO: Willian YudiYagui – OAB 44.513
(...)
Assim, diante do declarado pelo Partido, JULGO APROVADAS, com RESSALVAS as contas para as Eleições Gerais de 2018, nos termos do
art. 77, inciso II da Resolução TSE nº 23.553/2017.
(...)
São João do Ivaí, 12 de dezembro de 2018.
Andréa de Oliveira Lima Zimath
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 80-73.2018.6.16.0132 - ELEIÇÕES 2018
PARTIDO PRESTADOR: Partido Trabalhista Brasileiro
CIDADE: São Pedro do Ivaí
PRESIDENTE: João Adalberto Irineu
TESOUREIRO: Diogo Vidal Berber
ADVOGADO: Willian YudiYagui – OAB 44.513
(...)
Assim, diante do declarado pelo Partido, JULGO APROVADAS, com RESSALVAS as contas para as Eleições Gerais de 2018, nos termos do
art. 77, inciso II da Resolução TSE nº 23.553/2017.
(...)
São João do Ivaí, 12 de dezembro de 2018.
Andréa de Oliveira Lima Zimath
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 83-28.2018.6.16.0132 - ELEIÇÕES 2018
PARTIDO PRESTADOR: Partido Popular Socialista
CIDADE: São Pedro do Ivaí
PRESIDENTE: Alexandre Ribeiro Bolognini
TESOUREIRO: Pollyana Maria Darago Vieira
ADVOGADO: Willian YudiYagui – OAB 44.513
(...)
Assim, diante do declarado pelo Partido, JULGO APROVADAS, com RESSALVAS as contas para as Eleições Gerais de 2018, nos termos do
art. 77, inciso II da Resolução TSE nº 23.553/2017.
(...)
São João do Ivaí, 12 de dezembro de 2018.
Andréa de Oliveira Lima Zimath
Juíza Eleitoral
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PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 86-80.2018.6.16.0132 - ELEIÇÕES 2018
PARTIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES
PRESIDENTE: SEBASTIÃO ANTONIO ARAUJO
TESOUREIRO: ALINE CRISTINA ARAÚJO
CIDADE: SÃO PEDRO DO IVAÍ-PR
(...)
Pelo exposto, acolho o parecer ministerial, declaro a agremiação partidária revel e julgo NÃO PRESTADAS suas contas para as Eleições de
2018, com fundamento no art. 77, IV, "a", da Res. TSE n. 23553.
Determino a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção
municipal.
(...)
São João do Ivaí, 12 de dezembro de 2018.
Andréa de Oliveira Lima Zimath
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 77-21.2018.6.16.0132 - ELEIÇÕES 2018
PARTIDO PRESTADOR: Partido Progressista
CIDADE: Godoy Moreira
PRESIDENTE: Marilza Lima Celini
TESOUREIRO: Ivanir Aparecida dos Santos
ADVOGADO: Jeferson Ribeiro Scaff
(...)
Assim, diante do declarado pelo Partido, JULGO APROVADAS, com RESSALVAS as contas para as Eleições Gerais de 2018, nos termos do
art. 77, inciso II da Resolução TSE nº 23.553/2017.
(...)
São João do Ivaí, 12 de dezembro de 2018.
Andréa de Oliveira Lima Zimath
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 97-12.2018.6.16.0132 - ELEIÇÕES 2018
PARTIDO PRESTADOR: Partido Social Democrático
CIDADE: São Pedro do Ivaí
PRESIDENTE: Neri Carneiro Lobo
TESOUREIRO: Luzia Silveira de Souza
ADVOGADO: Willian YudiYagui – OAB 44.513
(...)
Assim, diante do declarado pelo Partido, JULGO APROVADAS, com RESSALVAS as contas para as Eleições Gerais de 2018, nos termos do
art. 77, inciso II da Resolução TSE nº 23.553/2017.
(...)
São João do Ivaí, 12 de dezembro de 2018.
Andréa de Oliveira Lima Zimath
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 69-44.2018.6.16.0132 - ELEIÇÕES 2018
PARTIDO: Partido Trabalhista
PRESIDENTE: José Gonçalves de Oliveira
TESOUREIRO: João Carlos Piraí
CIDADE: São João do Ivaí-PR
(...)
Pelo exposto, acolho o parecer ministerial, declaro a agremiação partidária revel e julgo NÃO PRESTADAS suas contas para as Eleições de
2018, com fundamento no art. 77, IV, "a", da Res. TSE n. 23553.
Determino a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção
municipal.
(...)
São João do Ivaí, 12 de dezembro de 2018.
Andréa de Oliveira Lima Zimath
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 75-51.2018.6.16.0132 ELEIÇÕES 2018
PARTIDO PRESTADOR: Comissão Provisória do Partido Social Cristão
CIDADE: Godoy Moreira
PRESIDENTE: Orlando Aniceto do Nascimento
TESOUREIRO: Vanderlei de Castro
ADVOGADO: Jeferson Ribeiro Scaff - OAB/PR 23.348
(...)
Assim, diante do declarado pelo Partido, JULGO APROVADAS, com RESSALVAS as contas para as Eleições Gerais de 2018, nos termos do
art. 77, inciso II da Resolução TSE nº 23.553/2017.
(...)
São João do Ivaí, 12 de dezembro de 2018.
Andréa de Oliveira Lima Zimath
Juíza Eleitoral
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 98-94.2018.6.16.0132 - ELEIÇÕES 2018
PARTIDO: Partido Socialista Brasileiro
PRESIDENTE: Luiz Antônio Ascêncio
TESOUREIRO: Gislaine Aparecida Bortoleti
CIDADE: São Pedro do Ivaí
(...)
Pelo exposto, acolho o parecer ministerial, declaro a agremiação partidária revel e julgo NÃO PRESTADAS suas contas para as Eleições de
2018, com fundamento no art. 77, IV, "a", da Res. TSE n. 23553.
Determino a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção
municipal.
(...)
São João do Ivaí, 12 de dezembro de 2018.
Andréa de Oliveira Lima Zimath
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 73-81.2018.6.16.0132 - ELEIÇÕES 2018
PARTIDO PRESTADOR: Partido da Social Democracia Brasileira
CIDADE: Godoy Moreira
PRESIDENTE: José Gonçalves
TESOUREIRO: Darci Rosolem
ADVOGADO: Jeferson Ribeiro Scaff – OAB 23.348
(...)
Assim, diante do declarado pelo Partido, JULGO APROVADAS, com RESSALVAS as contas para as Eleições Gerais de 2018, nos termos do
art. 77, inciso II da Resolução TSE nº 23.553/2017.
(...)
São João do Ivaí, 12 de dezembro de 2018.
Andréa de Oliveira Lima Zimath
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 89-35.2018.6.16.0132 - ELEIÇÕES 2018
PARTIDO PRESTADOR: Partido Social Cristão
CIDADE: São João do Ivaí
PRESIDENTE: Fabio HidekMiura
TESOUREIRO: Rosinei Sousa de Oliveira
ADVOGADO: Adriana Mildenberger – OAB 54700
(...)
Assim, diante do declarado pelo Partido, JULGO APROVADAS, com RESSALVAS as contas para as Eleições Gerais de 2018, nos termos do
art. 77, inciso II da Resolução TSE nº 23.553/2017.
(...)
São João do Ivaí, 12 de dezembro de 2018.
Andréa de Oliveira Lima Zimath
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 74-66.2018.6.16.0132 - ELEIÇÕES 2018
PARTIDO PRESTADOR: Partido Trabalhista Brasileiro
CIDADE: Godoy Moreira
PRESIDENTE: Primis de Oliveira
TESOUREIRO: Edson Marques da Silva
ADVOGADO: Jeferson Ribeiro Scaff – OAB 23.348
(...)
Assim, diante do declarado pelo Partido, JULGO APROVADAS, com RESSALVAS as contas para as Eleições Gerais de 2018, nos termos do
art. 77, inciso II da Resolução TSE nº 23.553/2017.
(...)
São João do Ivaí, 12 de dezembro de 2018.
Andréa de Oliveira Lima Zimath
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 88-50.2018.6.16.0132 - ELEIÇÕES 2018
PARTIDO PRESTADOR: Partido Social Cristão
CIDADE: Lunardelli
PRESIDENTE: Nerton Cordeiro
TESOUREIRO: Elaine Aparecida Nogueira
ADVOGADO: Reinaldo Silveira de Castro Junior – OAB 68.246
(...)
Assim, diante do declarado pelo Partido, JULGO APROVADAS, com RESSALVAS as contas para as Eleições Gerais de 2018, nos termos do
art. 77, inciso II da Resolução TSE nº 23.553/2017.
(...)
São João do Ivaí, 12 de dezembro de 2018.
Andréa de Oliveira Lima Zimath
Juíza Eleitoral
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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PRESTAÇÃO DE CONTAS N.68-59.2018.6.16.0132 - ELEIÇÕES 2018
PARTIDO PRESTADOR: Partido Progressista
CIDADE: São João do Ivaí
PRESIDENTE: Silvana Conceição Magalhães
TESOUREIRO: José Carlos Ribeiro Araújo
ADVOGADO: Adriana Mildenberger – OAB 54700
(...)
Assim, diante do declarado pelo Partido, JULGO APROVADAS, com RESSALVAS as contas para as Eleições Gerais de 2018, nos termos do
art. 77, inciso II da Resolução TSE nº 23.553/2017.
(...)
São João do Ivaí, 12 de dezembro de 2018.
Andréa de Oliveira Lima Zimath
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 84-13.2018.6.16.0132 - ELEIÇÕES 2018
PARTIDO PRESTADOR: Democratas
CIDADE: São Pedro do Ivaí
PRESIDENTE: Maria Regina Della Rosa Magri
TESOUREIRO: Cinésio Portela
ADVOGADO: Fabiana AkikoOmura – OAB 44.513
(...)
Assim, diante do declarado pelo Partido, JULGO APROVADAS, com RESSALVAS as contas para as Eleições Gerais de 2018, nos termos do
art. 77, inciso II da Resolução TSE nº 23.553/2017.
(...)
São João do Ivaí, 12 de dezembro de 2018.
Andréa de Oliveira Lima Zimath
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 96-27.2018.6.16.0132 - ELEIÇÕES 2018
PARTIDO PRESTADOR: Partido Socialista Brasileiro
CIDADE: São João do Ivaí
PRESIDENTE: Celson Luiz Marcos
TESOUREIRO: Dorival Bozza
ADVOGADO: Orlando Bernini Queiroz – OAB 65.095
(...)
Assim, diante do declarado pelo Partido, JULGO APROVADAS, com RESSALVAS as contas para as Eleições Gerais de 2018, nos termos do
art. 77, inciso II da Resolução TSE nº 23.553/2017.
(...)
São João do Ivaí, 12 de dezembro de 2018.
Andréa de Oliveira Lima Zimath
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 65-07.2018.6.16.0132 - ELEIÇÕES 2018
PARTIDO PRESTADOR: Partido Trabalhista Brasileiro
CIDADE: Lunardelli
PRESIDENTE: Reinaldo Grola
TESOUREIRO: FranclinVillian dos Santos
ADVOGADO: Juliano Takahashi Muller – OAB 62.636
(...)
Assim, diante do declarado pelo Partido, JULGO APROVADAS, com RESSALVAS as contas para as Eleições Gerais de 2018, nos termos do
art. 77, inciso II da Resolução TSE nº 23.553/2017.
(...)
São João do Ivaí, 12 de dezembro de 2018.
Andréa de Oliveira Lima Zimath
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 101-49.2018.6.16.0132 - ELEIÇÕES 2018
PARTIDO PRESTADOR: Partido Social Democrático
CIDADE: Lunardelli
PRESIDENTE: Celio Jose da Silva
TESOUREIRO: Jucelia Mariana Michlowski
ADVOGADO: Juliano Takahashi Muller – OAB 62.636
(...)
Assim, diante do declarado pelo Partido, JULGO APROVADAS, com RESSALVAS as contas para as Eleições Gerais de 2018, nos termos do
art. 77, inciso II da Resolução TSE nº 23.553/2017.
(...)
São João do Ivaí, 12 de dezembro de 2018.
Andréa de Oliveira Lima Zimath
Juíza Eleitoral

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 71-14.2018.6.16.0132 - ELEIÇÕES 2018
PARTIDO PRESTADOR: Partido da República
CIDADE: São João do Ivaí
PRESIDENTE: IracildoBernini
TESOUREIRO: FlairtoCapeli
ADVOGADO: Orlando Bernini Queiroz – OAB 65.095
(...)
Assim, diante do declarado pelo Partido, JULGO APROVADAS, com RESSALVAS as contas para as Eleições Gerais de 2018, nos termos do
art. 77, inciso II da Resolução TSE nº 23.553/2017.
(...)
São João do Ivaí, 12 de dezembro de 2018.
Andréa de Oliveira Lima Zimath
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 95-42.2018.6.16.0132 - ELEIÇÕES 2018
PARTIDO PRESTADOR: Partido Democrático Trabalhista
CIDADE: São João do Ivaí
PRESIDENTE: Clóvis Bernini
TESOUREIRO: Célio Ayme
ADVOGADO: Orlando Bernini Queiroz – OAB 65.095
(...)
Assim, diante do declarado pelo Partido, JULGO APROVADAS, com RESSALVAS as contas para as Eleições Gerais de 2018, nos termos do
art. 77, inciso II da Resolução TSE nº 23.553/2017.
(...)
São João do Ivaí, 12 de dezembro de 2018.
Andréa de Oliveira Lima Zimath
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 78-06.2018.6.16.0132 ELEIÇÕES 2018
PARTIDO PRESTADOR: Partido dos Trabalhadores
CIDADE: Godoy Moreira
PRESIDENTE: Sovelth Cardoso
TESOUREIRO: Rosely Peres da Silva
ADVOGADO: Orlando Bernini Queiroz - OAB/PR 65.095
(...)
Assim, diante do declarado pelo Partido, JULGO APROVADAS, com RESSALVAS as contas para as Eleições Gerais de 2018, nos termos do
art. 77, inciso II da Resolução TSE nº 23.553/2017.
(...)
São João do Ivaí, 12 de dezembro de 2018.
Andréa de Oliveira Lima Zimath
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 93-72.2018.6.16.0132 - ELEIÇÕES 2018
PARTIDO PRESTADOR: Partido da Social Democracia Brasileira
CIDADE: São João do Ivaí
PRESIDENTE: NataelEmerenciano
TESOUREIRO: Antonio Furukawa
ADVOGADO: Adriana Mildenberger – OAB 54700
(...)
Assim, diante do declarado pelo Partido, JULGO APROVADAS, com RESSALVAS as contas para as Eleições Gerais de 2018, nos termos do
art. 77, inciso II da Resolução TSE nº 23.553/2017.
(...)
São João do Ivaí, 12 de dezembro de 2018.
Andréa de Oliveira Lima Zimath
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 91-05.2018.6.16.0132 - ELEIÇÕES 2018
PARTIDO PRESTADOR: Partido Trabalhista Brasileiro
CIDADE: São João do Ivaí
PRESIDENTE: Nelson Antonio Paulista
TESOUREIRO: Valdemar Lemes Rodrigues
ADVOGADO: Adriana Mildenberger – OAB 54700
(...)
Assim, diante do declarado pelo Partido, JULGO APROVADAS, com RESSALVAS as contas para as Eleições Gerais de 2018, nos termos do
art. 77, inciso II da Resolução TSE nº 23.553/2017.
(...)
São João do Ivaí, 12 de dezembro de 2018.
Andréa de Oliveira Lima Zimath
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 66-89.2018.6.16.0132 - ELEIÇÕES 2018
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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PARTIDO PRESTADOR: Movimento Democrático Brasileiro
CIDADE: Lunardelli
PRESIDENTE: Lilian Aparecida Derbli de Carvalho
TESOUREIRO: Jair Jorge de Souza
ADVOGADO: Reinaldo Silveira de Castro Junior – OAB 68.246
(...)
Assim, diante do declarado pelo Partido, JULGO APROVADAS, com RESSALVAS as contas para as Eleições Gerais de 2018, nos termos do
art. 77, inciso II da Resolução TSE nº 23.553/2017.
(...)
São João do Ivaí, 12 de dezembro de 2018.
Andréa de Oliveira Lima Zimath
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 70-29.2018.6.16.0132 - ELEIÇÕES 2018
PARTIDO PRESTADOR: Partido Popular Socialista
CIDADE: São João do Ivaí
PRESIDENTE: Alessandro Silva Jubanski
TESOUREIRO: Aline Esperandio da Rocha
ADVOGADO: Adriana Mildenberger – OAB 54700
(...)
Assim, diante do declarado pelo Partido, JULGO APROVADAS, com RESSALVAS as contas para as Eleições Gerais de 2018, nos termos do
art. 77, inciso II da Resolução TSE nº 23.553/2017.
(...)
São João do Ivaí, 12 de dezembro de 2018.
Andréa de Oliveira Lima Zimath
Juíza Eleitoral

142ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação de Publicação n.º 18/2018
Autos de Prestação de Contas nº 47-53.2018.6.16.0142
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDOS POLÍTICOS – ÓRGÃO DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA – PARTIDO POLÍTICO – ÓRGÃO
DE DIREÇÃO MUNICIPAL – PARTIDO POLÍTICO – COMISSÃO PROVISÓRIA – ELEIÇÕES 2018 – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
INTERESSADO (ATIVO) (S): JUÍZO DA 142ª ZONA ELEITORAL
PARTIDO POLÍTICO (PASSIVO) (S): PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB DE PEROBAL
INTERESSADO (PASSIVO) (S): JOSE EVANGELISTA DE ALBUQUERQUE, PRESIDENTE; JOAQUIM ENEZIO FRANCISCO DE SALES,
TESOUREIRO.
ADVOGADO: ELCIO DE SOUZA – OAB: 73773/PR
Intimação na forma da lei, dos interessados acima, do dispositivo da r. Sentença exarada pela Exma. Juíza Eleitoral, nos autos acima
discriminados, com o seguinte teor: "[...] Posto isso, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos artigos 30, caput, da
Lei 9.504/1997 e art. 77, II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, DECIDO PELA
APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas prestadas pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 45 do município de
PEROBAL/PR. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Procedam-se as anotações necessárias. Oportunamente, arquivem-se. Umuarama/PR,
07 de dezembro de 2018. SILVANE CARDOSO PINTO. Juíza Eleitoral".
Autos de Prestação de Contas nº 68-29.2018.6.16.0142
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDOS POLÍTICOS – ÓRGÃO DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA – PARTIDO POLÍTICO – ÓRGÃO
DE DIREÇÃO MUNICIPAL – PARTIDO POLÍTICO – COMISSÃO PROVISÓRIA – ELEIÇÕES 2018 – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
INTERESSADO (ATIVO) (S): JUÍZO DA 142ª ZONA ELEITORAL
PARTIDO POLÍTICO (PASSIVO) (S): PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB DE DOURADINA
INTERESSADO (PASSIVO) (S): ADONIAS ALVES DA COSTA, PRESIDENTE; ANDERSON JÚNIOR TREVIZANOTO, TESOUREIRO.
ADVOGADO: JOSÉ CARLOS PANTALEÃO RIBEIRO – OAB: 26397/PR
Intimação na forma da lei, dos interessados acima, do dispositivo da r. Sentença exarada pela Exma. Juíza Eleitoral, nos autos acima
discriminados, com o seguinte teor: "[...] Posto isso, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos artigos 30, caput, da
Lei 9.504/1997 e art. 77, II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, DECIDO PELA
APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas prestadas pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - 40 do município de DOURADINA/PR.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Procedam-se as anotações necessárias. Oportunamente, arquivem-se. Umuarama/PR, 07 de dezembro
de 2018. SILVANE CARDOSO PINTO. Juíza Eleitoral".
Autos de Prestação de Contas nº 63-07.2018.6.16.0142
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDOS POLÍTICOS – ÓRGÃO DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA – PARTIDO POLÍTICO – ÓRGÃO
DE DIREÇÃO MUNICIPAL – ELEIÇÕES 2018 – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
INTERESSADO (ATIVO) (S): JUÍZO DA 142ª ZONA ELEITORAL
PARTIDO POLÍTICO (PASSIVO) (S): MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB DE PEROBAL
INTERESSADO (PASSIVO) (S): JOSE AUGUSTO PEREIRA LEAL, PRESIDENTE; CRISTIANO ANTONHOLI CANHETE, TESOUREIRO.
ADVOGADO: GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO – OAB: 61030/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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Intimação na forma da lei, dos interessados acima, do dispositivo da r. Sentença exarada pela Exma. Juíza Eleitoral, nos autos acima
discriminados, com o seguinte teor: "[...] Posto isso, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos artigos 30, caput, da
Lei 9.504/1997 e art. 77, II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, DECIDO PELA
APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas prestadas pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - 15 do município de
PEROBAL/PR. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Procedam-se as anotações necessárias. Oportunamente, arquivem-se. Umuarama/PR,
07 de dezembro de 2018. SILVANE CARDOSO PINTO. Juíza Eleitoral".
Autos de Prestação de Contas nº 65-74.2018.6.16.0142
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDOS POLÍTICOS – ÓRGÃO DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA – PARTIDO POLÍTICO – ÓRGÃO
DE DIREÇÃO MUNICIPAL – PARTIDO POLÍTICO – COMISSÃO PROVISÓRIA - ELEIÇÕES 2018 – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
INTERESSADO (ATIVO) (S): JUÍZO DA 142ª ZONA ELEITORAL
PARTIDO POLÍTICO (PASSIVO) (S): PARTIDO PROGRESSISTA – PP DE PEROBAL
INTERESSADO (PASSIVO) (S): LUIZ CARLOS BARRADAS, PRESIDENTE; SIMON AUGUSTINHO EVANCHUCA, TESOUREIRO.
ADVOGADO: GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO – OAB: 61030/PR
Intimação na forma da lei, dos interessados acima, do dispositivo da r. Sentença exarada pela Exma. Juíza Eleitoral, nos autos acima
discriminados, com o seguinte teor: "[...] Posto isso, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos artigos 30, caput, da
Lei 9.504/1997 e art. 77, II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, DECIDO PELA
APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas prestadas pelo PARTIDO PROGRESSISTA - 11 do município de PEROBAL/PR. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Procedam-se as anotações necessárias. Oportunamente, arquivem-se. Umuarama/PR, 07 de dezembro de 2018.
SILVANE CARDOSO PINTO. Juíza Eleitoral".
Autos de Prestação de Contas nº 51-90.2018.6.16.0142
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDOS POLÍTICOS – ÓRGÃO DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA – PARTIDO POLÍTICO – ÓRGÃO
DE DIREÇÃO MUNICIPAL – PARTIDO POLÍTICO – COMISSÃO PROVISÓRIA - ELEIÇÕES 2018 – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
INTERESSADO (ATIVO) (S): JUÍZO DA 142ª ZONA ELEITORAL
PARTIDO POLÍTICO (PASSIVO) (S): PARTIDO PROGRESSISTA – PP DE MARIA HELENA
INTERESSADO (PASSIVO) (S): ARYOSTO BRUNELLI, PRESIDENTE; ARMYSTRONG LUCCAS MESSIAS BRUNELLI, TESOUREIRO.
ADVOGADO: MARCOS ALBERTO SANTUCCI – OAB: 75954/PR
Intimação na forma da lei, dos interessados acima, do dispositivo da r. Sentença exarada pela Exma. Juíza Eleitoral, nos autos acima
discriminados, com o seguinte teor: "[...] Posto isso, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos artigos 30, caput, da
Lei 9.504/1997 e art. 77, II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, DECIDO PELA
APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas prestadas pelo PARTIDO PROGRESSISTA - 11 do município de MARIA HELENA/PR. Publiquese. Registre-se. Intimem-se. Procedam-se as anotações necessárias. Oportunamente, arquivem-se. Umuarama/PR, 07 de dezembro de 2018.
SILVANE CARDOSO PINTO. Juíza Eleitoral".
Autos de Prestação de Contas nº 67-44.2018.6.16.0142
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDOS POLÍTICOS – ÓRGÃO DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA – PARTIDO POLÍTICO – ÓRGÃO
DE DIREÇÃO MUNICIPAL – PARTIDO POLÍTICO – COMISSÃO PROVISÓRIA - ELEIÇÕES 2018 – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
INTERESSADO (ATIVO) (S): JUÍZO DA 142ª ZONA ELEITORAL
PARTIDO POLÍTICO (PASSIVO) (S): PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB DE DOURADINA
INTERESSADO (PASSIVO) (S): FRANCISCO APARECIDO DE ALMEIDA, PRESIDENTE; CLAUDINEY BÚSSOLA, TESOUREIRO.
ADVOGADO: MARCOS AURELIO DE ALMEIDA – OAB: 67825/PR
Intimação na forma da lei, dos interessados acima, do dispositivo da r. Sentença exarada pela Exma. Juíza Eleitoral, nos autos acima
discriminados, com o seguinte teor: "[...] Posto isso, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos artigos 30, caput, da
Lei 9.504/1997 e art. 77, II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, DECIDO PELA
APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas prestadas pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 45 do município de
DOURADINA/PR. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Procedam-se as anotações necessárias. Oportunamente, arquivem-se.
Umuarama/PR, 07 de dezembro de 2018. SILVANE CARDOSO PINTO. Juíza Eleitoral".
Autos de Prestação de Contas nº 59-67.2018.6.16.0142
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDOS POLÍTICOS – ÓRGÃO DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA – PARTIDO POLÍTICO – ÓRGÃO
DE DIREÇÃO MUNICIPAL – PARTIDO POLÍTICO – COMISSÃO PROVISÓRIA - ELEIÇÕES 2018 – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
INTERESSADO (ATIVO) (S): JUÍZO DA 142ª ZONA ELEITORAL
PARTIDO POLÍTICO (PASSIVO) (S): PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB DE PEROBAL
INTERESSADO (PASSIVO) (S): LUIZ HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA, PRESIDENTE; ELIAS FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR,
TESOUREIRO.
ADVOGADO: SEBALDO JOÃO FIGUEIREDO – OAB: 30008/PR
Intimação na forma da lei, dos interessados acima, do dispositivo da r. Sentença exarada pela Exma. Juíza Eleitoral, nos autos acima
discriminados, com o seguinte teor: "[...] Posto isso, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos artigos 30, caput, da
Lei 9.504/1997 e art. 77, II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, DECIDO PELA
APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas prestadas pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - 40 do município de PEROBAL/PR.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Procedam-se as anotações necessárias. Oportunamente, arquivem-se. Umuarama/PR, 07 de dezembro
de 2018. SILVANE CARDOSO PINTO. Juíza Eleitoral".
Autos de Prestação de Contas nº 72-66.2018.6.16.0142
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDOS POLÍTICOS – ÓRGÃO DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA – PARTIDO POLÍTICO – ÓRGÃO
DE DIREÇÃO MUNICIPAL – PARTIDO POLÍTICO – COMISSÃO PROVISÓRIA - ELEIÇÕES 2018 – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
INTERESSADO (ATIVO) (S): JUÍZO DA 142ª ZONA ELEITORAL
PARTIDO POLÍTICO (PASSIVO) (S): PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC DE DOURADINA
INTERESSADO (PASSIVO) (S): JOSE CARLOS PEDROSO, PRESIDENTE; DEVANIR DIAS DE OLIVEIRA, TESOUREIRO.
ADVOGADO: MARCOS AURELIO DE ALMEIDA – OAB: 67825/PR
Intimação na forma da lei, dos interessados acima, do dispositivo da r. Sentença exarada pela Exma. Juíza Eleitoral, nos autos acima
discriminados, com o seguinte teor: "[...] Posto isso, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos artigos 30, caput, da
Lei 9.504/1997 e art. 77, II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, DECIDO PELA
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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APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas prestadas pelo PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - 20 do município de DOURADINA/PR. Publiquese. Registre-se. Intimem-se. Procedam-se as anotações necessárias. Oportunamente, arquivem-se. Umuarama/PR, 07 de dezembro de 2018.
SILVANE CARDOSO PINTO. Juíza Eleitoral".
Autos de Prestação de Contas nº 56-15.2018.6.16.0142
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDOS POLÍTICOS – ÓRGÃO DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA – PARTIDO POLÍTICO – ÓRGÃO
DE DIREÇÃO MUNICIPAL – ELEIÇÕES 2018 – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
INTERESSADO (ATIVO) (S): JUÍZO DA 142ª ZONA ELEITORAL
PARTIDO POLÍTICO (PASSIVO) (S): MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB DE MARIA HELENA
INTERESSADO (PASSIVO) (S): DOMICIO RODRIGUES DE MOURA, PRESIDENTE; GERALDINO JOSE REAL, TESOUREIRO.
ADVOGADO: MARCOS ALBERTO SANTUCCI – OAB: 75954/PR
Intimação na forma da lei, dos interessados acima, do dispositivo da r. Sentença exarada pela Exma. Juíza Eleitoral, nos autos acima
discriminados, com o seguinte teor: "[...] Posto isso, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos artigos 30, caput, da
Lei 9.504/1997 e art. 77, II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, DECIDO PELA
APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas prestadas pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - 15 do município de MARIA
HELENA/PR. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Procedam-se as anotações necessárias. Oportunamente, arquivem-se. Umuarama/PR, 07
de dezembro de 2018. SILVANE CARDOSO PINTO. Juíza Eleitoral".
Autos de Prestação de Contas nº 46-68.2018.6.16.0142
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDOS POLÍTICOS – ÓRGÃO DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA – PARTIDO POLÍTICO – ÓRGÃO
DE DIREÇÃO MUNICIPAL – ELEIÇÕES 2018 – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
INTERESSADO (ATIVO) (S): JUÍZO DA 142ª ZONA ELEITORAL
PARTIDO POLÍTICO (PASSIVO) (S): PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT DE MARIA HELENA
INTERESSADO (PASSIVO) (S): MARLON RANCER MARQUES, PRESIDENTE; JEFERSON FURTADO DO NASCIMENTO, TESOUREIRO.
ADVOGADO: JOEL ALVES DE ARAUJO – OAB: 58503/PR
Intimação na forma da lei, dos interessados acima, do dispositivo da r. Sentença exarada pela Exma. Juíza Eleitoral, nos autos acima
discriminados, com o seguinte teor: "[...] Posto isso, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos artigos 30, caput, da
Lei 9.504/1997 e art. 77, II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, DECIDO PELA
APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas prestadas pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - 12 do município de MARIA
HELENA/PR. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Procedam-se as anotações necessárias. Oportunamente, arquivem-se. Umuarama/PR, 07
de dezembro de 2018. SILVANE CARDOSO PINTO. Juíza Eleitoral".
Autos de Prestação de Contas nº 48-38.2018.6.16.0142
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDOS POLÍTICOS – ÓRGÃO DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA – PARTIDO POLÍTICO – ÓRGÃO
DE DIREÇÃO MUNICIPAL – PARTIDO POLÍTICO – COMISSÃO PROVISÓRIA - ELEIÇÕES 2018 – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
INTERESSADO (ATIVO) (S): JUÍZO DA 142ª ZONA ELEITORAL
PARTIDO POLÍTICO (PASSIVO) (S): PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO – PSD DE MARIA HELENA
INTERESSADO (PASSIVO) (S): JOÃO HENRIQUE MARINO, PRESIDENTE; LUCAS HENRIQUE OSHIMA MARINO, TESOUREIRO.
ADVOGADO: MARCOS ALBERTO SANTUCCI – OAB: 75954/PR
Intimação na forma da lei, dos interessados acima, do dispositivo da r. Sentença exarada pela Exma. Juíza Eleitoral, nos autos acima
discriminados, com o seguinte teor: "[...] Posto isso, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos artigos 30, caput, da
Lei 9.504/1997 e art. 77, II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, DECIDO PELA
APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas prestadas pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - 55 do município de MARIA HELENA/PR.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Procedam-se as anotações necessárias. Oportunamente, arquivem-se. Umuarama/PR, 07 de dezembro
de 2018. SILVANE CARDOSO PINTO. Juíza Eleitoral".
Autos de Prestação de Contas nº 53-60.2018.6.16.0142
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDOS POLÍTICOS – ÓRGÃO DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA – PARTIDO POLÍTICO – ÓRGÃO
DE DIREÇÃO MUNICIPAL – PARTIDO POLÍTICO – COMISSÃO PROVISÓRIA - ELEIÇÕES 2018 – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
INTERESSADO (ATIVO) (S): JUÍZO DA 142ª ZONA ELEITORAL
PARTIDO POLÍTICO (PASSIVO) (S): PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC DE MARIA HELENA
INTERESSADO (PASSIVO) (S): ELIAS BEZERRA DE ARAUJO, PRESIDENTE; JOSELINO DA LUZ, TESOUREIRO.
ADVOGADO: JOEL ALVES DE ARAUJO – OAB: 58503/PR
Intimação na forma da lei, dos interessados acima, do dispositivo da r. Sentença exarada pela Exma. Juíza Eleitoral, nos autos acima
discriminados, com o seguinte teor: "[...] Posto isso, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos artigos 30, caput, da
Lei 9.504/1997 e art. 77, II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, DECIDO PELA
APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas prestadas pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - 55 do município de MARIA HELENA/PR.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Procedam-se as anotações necessárias. Oportunamente, arquivem-se. Umuarama/PR, 07 de dezembro
de 2018. SILVANE CARDOSO PINTO. Juíza Eleitoral".
Autos de Prestação de Contas nº 49-23.2018.6.16.0142
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDOS POLÍTICOS – ÓRGÃO DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA – PARTIDO POLÍTICO – ÓRGÃO
DE DIREÇÃO MUNICIPAL – PARTIDO POLÍTICO – COMISSÃO PROVISÓRIA - ELEIÇÕES 2018 – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
INTERESSADO (ATIVO) (S): JUÍZO DA 142ª ZONA ELEITORAL
PARTIDO POLÍTICO (PASSIVO) (S): PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL – PMN DE MARIA HELENA
INTERESSADO (PASSIVO) (S): ROGERIO APARECIDO PEREIRA DE MEDEIROS, PRESIDENTE; JOSÉ CLAUDIO DE LIMA,
TESOUREIRO.
ADVOGADO: MARCOS ALBERTO SANTUCCI – OAB: 75954/PR
Intimação na forma da lei, dos interessados acima, do dispositivo da r. Sentença exarada pela Exma. Juíza Eleitoral, nos autos acima
discriminados, com o seguinte teor: "[...] Posto isso, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos artigos 30, caput, da
Lei 9.504/1997 e art. 77, II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, DECIDO PELA
APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas prestadas pelo PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL – 33 do município de MARIA
HELENA/PR. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Procedam-se as anotações necessárias. Oportunamente, arquivem-se. Umuarama/PR, 07
de dezembro de 2018. SILVANE CARDOSO PINTO. 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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Autos de Prestação de Contas nº 54-45.2018.6.16.0142
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDOS POLÍTICOS – ÓRGÃO DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA – PARTIDO POLÍTICO – ÓRGÃO
DE DIREÇÃO MUNICIPAL – PARTIDO POLÍTICO – COMISSÃO PROVISÓRIA - ELEIÇÕES 2018 – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
INTERESSADO (ATIVO) (S): JUÍZO DA 142ª ZONA ELEITORAL
PARTIDO POLÍTICO (PASSIVO) (S): PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB DE MARIA HELENA
INTERESSADO (PASSIVO) (S): IRACEMA DE FATIMA GIOPATTO, PRESIDENTE; JOÃO GUILHERME GIOPATTO, TESOUREIRO.
ADVOGADO: JOEL ALVES DE ARAUJO – OAB: 58503/PR
Intimação na forma da lei, dos interessados acima, do dispositivo da r. Sentença exarada pela Exma. Juíza Eleitoral, nos autos acima
discriminados, com o seguinte teor: "[...] Posto isso, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos artigos 30, caput, da
Lei 9.504/1997 e art. 77, II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, DECIDO PELA
APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas prestadas pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - 14 do município de MARIA
HELENA/PR. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Procedam-se as anotações necessárias. Oportunamente, arquivem-se. Umuarama/PR, 07
de dezembro de 2018. SILVANE CARDOSO PINTO. Juíza Eleitoral".
Autos de Prestação de Contas nº 55-30.2018.6.16.0142
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDOS POLÍTICOS – ÓRGÃO DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA – PARTIDO POLÍTICO – ÓRGÃO
DE DIREÇÃO MUNICIPAL – PARTIDO POLÍTICO – COMISSÃO PROVISÓRIA - ELEIÇÕES 2018 – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
INTERESSADO (ATIVO) (S): JUÍZO DA 142ª ZONA ELEITORAL
PARTIDO POLÍTICO (PASSIVO) (S): PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB DE MARIA HELENA
INTERESSADO (PASSIVO) (S): HELIO DE OLIVEIRA, PRESIDENTE; BRUNO HENRIQUE SANTUCCI, TESOUREIRO.
ADVOGADO: MARCOS ALBERTO SANTUCCI – OAB: 75954/PR
Intimação na forma da lei, dos interessados acima, do dispositivo da r. Sentença exarada pela Exma. Juíza Eleitoral, nos autos acima
discriminados, com o seguinte teor: "[...] Posto isso, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos artigos 30, caput, da
Lei 9.504/1997 e art. 77, II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017 por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, DECIDO PELA
APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas prestadas pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - 40 do município de MARIA HELENA/PR.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Procedam-se as anotações necessárias. Oportunamente, arquivem-se. Umuarama/PR, 07 de dezembro
de 2018. SILVANE CARDOSO PINTO. Juíza Eleitoral".
Autos de Prestação de Contas nº 58-82.2018.6.16.0142
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDOS POLÍTICOS – ÓRGÃO DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA – PARTIDO POLÍTICO – ÓRGÃO
DE DIREÇÃO MUNICIPAL – PARTIDO POLÍTICO – COMISSÃO PROVISÓRIA - ELEIÇÕES 2018 – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
INTERESSADO (ATIVO) (S): JUÍZO DA 142ª ZONA ELEITORAL
PARTIDO POLÍTICO (PASSIVO) (S): PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB DE MARIA HELENA
INTERESSADO (PASSIVO) (S): NIVALDO GERMANO DOS SANTOS, PRESIDENTE; HEBER LEPRE FREGNE, TESOUREIRO.
ADVOGADO: MARCOS ALBERTO SANTUCCI – OAB: 75954/PR
Intimação na forma da lei, dos interessados acima, do dispositivo da r. Sentença exarada pela Exma. Juíza Eleitoral, nos autos acima
discriminados, com o seguinte teor: "[...] Posto isso, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos artigos 30, caput, da
Lei 9.504/1997 e art. 77, II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, DECIDO PELA
APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas prestadas pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – 45 do município de MARIA
HELENA/PR. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Procedam-se as anotações necessárias. Oportunamente, arquivem-se. Umuarama/PR, 07
de dezembro de 2018. SILVANE CARDOSO PINTO. Juíza Eleitoral".
EDITAL Nº 078/2018
(PRAZO: 20 DIAS)
A Excelentíssima Senhora Doutora SILVANE CARDOSO PINTO, MM. Juíza da 142ª Zona Eleitoral de Umuarama, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais e, considerando a Resolução TSE n.º 23.553/2017:
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, em especial os interessados abaixo qualificados, do r.
despacho exarado nos autos de Prestação de Contas abaixo nº 76-06.2018.616.0142, a fl. 07, item 1, com seguinte teor: "1.Tendo em vista a
certidão de fls. 06, cumpra-se o ora determinado no item VI de fls. 03, notificando o partido político, o presidente e o tesoureiro para constituir
advogado, no prazo de 3 ( três ) dias, sob pena de serem as contas julgadas não prestadas ( art. 101, §4º, Resolução TSE nº 23.553/2017.
[...]".
AUTOS
ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL
RESPONSÁVEIS:
76-06.2018.6.16.0142
PDT – DOURADINA
Presidente: LEONARDO RIBEIRO SOSSAI
Tesoureiro: ALESSANDRO NEVES DE OLIVEIRA
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza Eleitoral fosse afixado o presente edital no local
de costume. Dado e passado nesta cidade de Umuarama/PR, aos 07 (sete) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e dezoito (2018).
Eu, ___________________ Wilsely Anne Americo Ribeiro Maldonado, Chefe de Cartório da 142ª Zona Eleitoral, preparei e conferi o presente
edital. SILVANE CARDOSO PINTO. JUÍZA ELEITORAL.
EDITAL Nº 078/2018
(PRAZO: 20 DIAS)
A Excelentíssima Senhora Doutora SILVANE CARDOSO PINTO, MM. Juíza da 142ª Zona Eleitoral de Umuarama, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais e, considerando a Resolução TSE n.º 23.553/2017:
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, em especial os interessados abaixo qualificados, do r.
despacho exarado nos autos de Prestação de Contas abaixo nº 76-06.2018.616.0142, a fl. 07, item 1, com seguinte teor: "1.Tendo em vista a
certidão de fls. 06, cumpra-se o ora determinado no item VI de fls. 03, notificando o partido político, o presidente e o tesoureiro para constituir
advogado, no prazo de 3 ( três ) dias, sob pena de serem as contas julgadas não prestadas ( art. 101, §4º, Resolução TSE nº 23.553/2017.
[...]".
AUTOS
ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL
RESPONSÁVEIS:
76-06.2018.6.16.0142
PDT – DOURADINA
Presidente: LEONARDO RIBEIRO SOSSAI
Tesoureiro: ALESSANDRO NEVES DE OLIVEIRA

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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E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza Eleitoral fosse afixado o presente edital no local
de costume. Dado e passado nesta cidade de Umuarama/PR, aos 07 (sete) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e dezoito (2018).
Eu, ___________________ Wilsely Anne Americo Ribeiro Maldonado, Chefe de Cartório da 142ª Zona Eleitoral, preparei e conferi o presente
edital. SILVANE CARDOSO PINTO. JUÍZA ELEITORAL.

150ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 181-56.2018.6.16.0150
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT
PRESIDENTE: ANTONIO CAMBIAGHI
TESOUREIRO(A): ALMIR ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): CLAUDIO ROGERIO MALACRIDA – OAB/SP 150.870
MUNICÍPIO: LOBATO/PR
JUÍZA: DRA. LEILA MORGANA CIAN LIUTI
Intimação do partido político, bem como de seu presidente, tesoureiro e de seu(s) advogado(s), em cumprimento ao disposto no art. 75 da
Resolução TSE nº 23.553/2017, para, querendo, manifestar-se, no prazo de 3 (três) dias, sobre a(s) irregularidade(s) identificada(s) no
Relatório Preliminar para Expedição de Diligências realizado nos autos em epígrafe, podendo juntar documentos nos termos do referido
dispositivo:
"
PROCESSO Nº: 181-56.2018.6.16.0150
PROTOCOLO Nº: 74.631/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA
CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PT - LOBATO
CNPJ
: 01.287.112/0001-38
Nº CONTROLE: P13000476651PR1406285
DATA ENTREGA: 30/11/2018 às 10:02:16
DATA GERAÇÃO: 04/12/2018 às 17:10:51
TIPO: FINAL
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
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 04/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
1.2.
Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº
23.553/2017): extratos das contas bancárias abertas.
O sistema SPCE identificou que há conta bancária na base de dados dos extratos eletrônicos, conforme item 3.2 abaixo. Entretanto, não foram
apresentados os extratos eletrônicos pelo prestador de contas.
Apresentar os extratos bancários dos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2018 para demonstrar a movimentação financeira ou sua
ausência.
2.
QUALIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE CONTAS
2.1.
As informações abaixo relacionadas constantes da prestação de contas, quanto aos dirigentes partidários, divergem daquelas
registradas na Justiça Eleitoral (art. 56, I, a, da Resolução TSE n° 23.553/2017):
PRESTAÇÃO DE CONTAS
SGIP
FUNÇÃO
NOME DO REPRESENTANTE
PERÍODO GESTÃO
NOME
DO PERÍODO
REPRESENTANT
GESTÃO
E
ALMIR ALVES DOS SANTOS - 745.259.569- 01/08/2018
- Tesoureiro 68
28/10/2018
ANTONIO CAMBIAGHI - 450.222.759-53
01/08/2018
- Presidente
28/10/2018
Na certidão de composição do órgão partidário municipal do Partido dos Trabalhadores - PT de Lobato/PR extraída do Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP do TSE (fls. 08-08V), o tesoureiro, Sr. Almir Alves dos Santos, e o presidente, Sr. Antonio
Cambiaghi, constam como inativos perante este órgão partidário desde 22/06/2017. Entretanto, ambos foram incluídos como responsáveis no
SPCE.
Informar o motivo da divergência dos dados no SPCE e no SGIP e, se for o caso, providenciar à retificação das prestação das contas ou das
anotação do órgão partidário no sistema próprio (SGIP);
3.
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
3.1.
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.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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3.2.
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
01.287.112/0001-38
001
3968
00000000091715
01.287.112/0001-38
001
3968
00000000117064
01.287.112/0001-38
001
3968
00000000117226
01.287.112/0001-38
001
3968
00000000117234
O sistema SPCE identificou que há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos, conforme quadro acima. Apresentar os
extratos bancários do período de campanha relacionado no item 1.2 acima ou declaração emitida pelo banco certificando a ausência de
movimentação financeira.
4.
EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS E CONCLUSÃO DE EXAMES
Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista pela intimação do
prestador de contas para manifestação no prazo de 3 (três) dias (art. 75 da Resolução TSE nº 23.553/2017) acerca das inconsistências
verificadas nos itens acima.
Santa Fé, 13 de dezembro de 2018.
André Luis de Melo
Técnico Judiciário"
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 182-41.2018.6.16.0150
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
PRESIDENTE: EDSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO(A): EDMAR MORAES HONORIO
ADVOGADO(A): CLAUDIO ROGERIO MALACRIDA – OAB/SP 150.870
MUNICÍPIO: LOBATO/PR
JUÍZA: DRA. LEILA MORGANA CIAN LIUTI
Intimação do partido político, bem como de seu presidente, tesoureiro e de seu(s) advogado(s), em cumprimento ao disposto no art. 75 da
Resolução TSE nº 23.553/2017, para, querendo, manifestar-se, no prazo de 3 (três) dias, sobre a(s) irregularidade(s) identificada(s) no
Relatório Preliminar para Expedição de Diligências realizado nos autos em epígrafe, podendo juntar documentos nos termos do referido
dispositivo:
"
PROCESSO Nº: 182-41.2018.6.16.0150
PROTOCOLO Nº: 74.632/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA
CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PROS - LOBATO
CNPJ
: 24.228.408/0001-83
Nº CONTROLE: P90000476651PR0845633
DATA ENTREGA: 30/11/2018 às 09:33:37
DATA GERAÇÃO: 04/12/2018 às 17:11:06
TIPO: FINAL
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
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 04/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
1.2.
Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº
23.553/2017): extratos das contas bancárias abertas.
O sistema SPCE identificou que há conta bancária na base de dados dos extratos eletrônicos, conforme item 3.2 abaixo. Entretanto, não foram
apresentados os extratos eletrônicos pelo prestador de contas.
Apresentar os extratos bancários dos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2018 para demonstrar a movimentação financeira ou sua
ausência.
2.
QUALIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE CONTAS
2.1.
As informações abaixo relacionadas constantes da prestação de contas, quanto aos dirigentes partidários, divergem daquelas
registradas na Justiça Eleitoral (art. 56, I, a, da Resolução TSE n° 23.553/2017):
PRESTAÇÃO DE CONTAS
SGIP
FUNÇÃO
NOME DO
PERÍODO GESTÃO
NOME
DO PERÍODO
REPRESENTANT
GESTÃO
REPRESENTANTE
E
EDSON ALVES DA SILVA - 038.285.959-60
01/08/2018 - 28/10/2018
Presidente
EDMAR MORAES HONORIO - 006.157.079- 01/08/2018 - 28/10/2018
Tesoureiro 63
Na certidão de composição do órgão partidário municipal do Partido Republicano da Ordem Social – PROS de Lobato/PR extraída do Sistema
de Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP do TSE (fls. 08-08V), o tesoureiro, Sr. Edmar Moraes Honorio, e o presidente, Sr. Edson
Alves da Silva, constam como inativos perante este órgão partidário desde 01/03/2017. Entretanto, ambos foram incluídos como responsáveis
no SPCE.
Informar o motivo da divergência dos dados no SPCE e no SGIP e, se for o caso, providenciar à retificação das prestação das contas ou das
anotação do órgão partidário no sistema próprio (SGIP);
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 248

Curitiba, segunda-feira, 17 de dezembro de 2018

Página 75

3.
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
3.1.
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.
3.2.
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
24.228.408/0001-83
001
3968
00000000117471
24.228.408/0001-83
001
3968
00000000117480
24.228.408/0001-83
001
3968
00000000117498
O sistema SPCE identificou que há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos, conforme quadro acima. Apresentar os
extratos bancários do período de campanha relacionado no item 1.2 acima ou declaração emitida pelo banco certificando a ausência de
movimentação financeira.
4.
EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS E CONCLUSÃO DE EXAMES
Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista pela intimação do
prestador de contas para manifestação no prazo de 3 (três) dias (art. 75 da Resolução TSE nº 23.553/2017) acerca das inconsistências
verificadas nos itens acima.
Santa Fé, 13 de dezembro de 2018.
André Luis de Melo
Técnico Judiciário"

157ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Autos n.º 24-62.2018.6.16.0157
Prestação de Contas
Partido: Partido Popular Socialista – PPS
Presidente(s): Walmir da Silva Matos; Fabio Andre Testa
Tesoureiro(s): Egberto Celeste Lazari; Manoel Cardoso Junior
Município: Londrina/PR
Advogado: Guilherme Jacobs Garcia, OAB/PR nº 62.264
Por determinação do Juiz Eleitoral Dr. Luiz Eduardo Asperti Nardi, fica o órgão partidário e os responsáveis, na pessoa do advogado
constituído, INTIMADOS acerca do teor do despacho de fls. 123 dos autos acima mencionados: "Considerando o parecer técnico conclusivo
(fls. 118/120), e a manifestação do Ministério Público Eleitoral (fls. 122), ambos opinando pela desaprovação das contas apresentadas,
proceda-se à intimação do órgão partidário e dos responsáveis, na pessoa do advogado constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
ofereçam defesa e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância
para o processo, nos termos do Art. 38 da Resolução TSE nº 23.546/2017. Diligências necessárias. Londrina, 07 de dezembro de 2018."
Londrina, 13 de dezembro de 2018.
Ronaldo Tsuji Ishiki - Chefe de Cartório

160ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Edital para publicação
AUTOS Nº55-73.2018.6.16.0160 DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: PINHÃO
PARTES: DIREÇÃO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE PINHÃO
PRESIDENTE: JOSOEL DE MORAES
TESOUREIRO: JOÃO MARIA ALMEIDA
ADVOGADO(A): VERA DIANA TOMACHESKI, OAB/PR 42.415
JUIZ: VINICIUS DE MATTOS MAGALHÃES
EDITAL Nº137/2018
ELEIÇÕES GERAIS 2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL – 1º TURNO

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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PRAZO: 3 DIAS
O(A) EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) VINICIUS DE MATTOS MAGALHÃES, JUIZ(A) ELEITORAL DA 160ª ZONA
ELEITORAL, DO PARANÁ, nos termos do art. 59 da Resolução n. 23.553/2017- TSE, FAZ SABER que foram apresentadas as contas finais da
campanha eleitoral de 2018 pelo partido (comissão provisória/diretório) abaixo relacionado, 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.
PINHÃO
DIREÇÃO MUNICIPAL DO PT – AUTOS 55-73.2018.6.16.0160
DADO E PASSADO, nesta cidade de Pinhão, em 13 de dezembro de 2018. Eu, Juliana Froner Dalla-Rosa, Chefe de Cartório, expedi e conferi
o presente edital.
Juliana Froner Dalla-Rosa
Chefe de Cartório 160ªZE
Assinatura autorizada Portaria nº05/2018

164ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação 48/2018
Autos N.º 48-69.2018.6.16.0164
Natureza: Prestação de Contas – Comissão Provisória – Ano 2018 – Eleições – 1º Turno –Omissão Contas Parcial
PArtido: Podemos, Amauri Rodrigues, Presidente; Anderson Carlos Alexandre, tesoureiro
Advogado: Silvio Lara Junior, OAB-PR 77.133
Município: Arapoti
Publicação e intimação na forma da lei da do despacho de 11/12/2018 "Vistos,
Diante do parecer pugnando pela desaprovação das contas , em virtude da ausência de conta bancária, DETERMINO a intimação do Partido,
através do advogado constituído para que, querendo, manifeste-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sendo vedada a juntada de
documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada, nos termos art. 75 da rEs. 23553/2017.
Após, com ou sem manifestação, abra-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação no prazo de 2 (dois) dias.
Por fim, voltem conclusos.
Arapoti-PR, 11 de dezembro de 2018.
DJALMA APARECIDO GASPAR JUNIOR
Juiz Eleitoral
Autos N.º 52-09.2018.6.16.0164
Natureza: Prestação de Contas – Comissão Provisória – Ano 2018 – Eleições – 1º Turno –Omissão Contas Parcial
PArtido: Partido Social Democrático, Wesley Carneiro Ulrich, Presidente, Antonio Carlos de Magalhaes Ribeiro, Tesoureiro
Advogado: Paulo Cesar Ribeiro Junior, OAB-PR 89-844
Município: Arapoti
Publicação e intimação na forma da lei da do despacho de 11/12/2018 "Vistos,
Diante do parecer pugnando pela aprovação das contas com ressalvas, em virtude da abertura de conta fora do prazo legal e da entrega da
conta final, DETERMINO a intimação do Partido, através do advogado constituído para que, querendo, manifeste-se no prazo de 3 (três) dias
contados da intimação.
Após, com ou sem manifestação, abra-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação no prazo de 2 (dois) dias.
Por fim, voltem conclusos.
Arapoti-PR, 11 de dezembro de 2018.
DJALMA APARECIDO GASPAR JUNIOR
Juiz Eleitoral
ELEIÇÕES 2018
EDITAL DE IMPUGNAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS FINAIS
N. 52
PRAZO: 3 DIAS
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DJALMA APARECIDO GASPAR JUNIOR, JUIZ ELEITORAL DA 164ª ZONA ELEITORAL, DO
PARANÁ, e do art. 59 da Resolução n. 23.553/2017- TSE, FAZ SABER que foram apresentadas as contas finais da campanha eleitoral de
2018 dos partidos políticos do município de Arapoti 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, as contas
apresentadas estão disponíveis para consulta no endereço eletrônico:
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/divulgacandcontas#/partidos/2018/2022802018/74292/4,.
MUNICÍPIO
PROCESSO N.
PRESTADOR DE CONTAS
Arapoti
46-02.2018.6.16.0164
Partido Republicano da Ordem Social
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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DADO E PASSADO, nesta cidade de ARAPOTI, aos onze dias de dezembro de 2018. Eu, ELAINE SOARES, Chefe do Cartório da 164ª Zona
Eleitoral de Arapoti/PR, digitei e subscrevi.
DJALMA APARECIDO GASPAR JUNIOR
Juiz da 164ª Zona Eleitoral de Arapoti/PR

166ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

SENTENÇAS
INTIMAÇÃO, na forma da lei, do(s) Advogado(s) da parte abaixo relacionado, acerca da r. sentença proferida pelo Exmo. Juiz Eleitoral
da 166ª ZE/PR, Dr. Giovane Rymsza, nos autos abaixo discriminados:
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA Nº 48-63.2018.6.16.0166
INTERESSADO(A): MAIRA KAROLINE NOGUEIRA BORILLE
MUNICÍPIO: CATANDUVAS/PR.
Vistos, etc.
Trata-se de autos de composição de mesa receptora, em razão da ausência da mesária MAIRA KAROLINE NOGUEIRA BORILLE, no 1º
turno de votação nas Eleições 2018, para a qual foi convocada para trabalhar na função de 1ª secretária da seção n. 18, no município de
Catanduvas/PR.
A mesária faltosa se manifestou às fls. 09/10, sob a justificativa de que não compareceu aos trabalho por questões de saúde, apresentando
atestado médico.
O Ministério Público opinou pelo desacolhimento da justificativa, com a consequente aplicação de multa.
É o relatório.
Decido.
Compulsando o caderno processual, verifica-se, através do documento juntado às fls. 10, que o atestado médico, datado em 08 de outubro de
2018, é posterior a data para a qual foi convocada a mesária (07 de outubro de 2018).
Além disso, como bem salientou o Ministério Público Eleitoral, às fls. 14/15, o CID da doença, que consta no atestado médico, refere-se a
"exame geral e investigação de pessoas sem queixa ou diagnóstico relatado", isto é, sem qualquer enfermidade diagnosticada.
Destarte, a simples alegação de que a mesária estava indisposta não justifica a sua ausência aos trabalhos, eis que desprovida de qualquer
comprovação, e considerando que se tratava de uma obrigação legal e cívica, de suma importância para o funcionamento e a legitimidade do
pleito eleitoral.
Portanto, com base nos artigos 124, caput, e 367 do Código Eleitoral, bem como nos artigos 293 a 296 do Provimento nº 02/2018 CRE/PR,
impõe-se a aplicação de multa à mesária, como também opinou o Ministério Público Eleitoral.
Segundo o artigo 248 do citado Provimento, "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, e será aplicada nos termos da
legislação vigente".
Sendo assim, diante da permissão prevista fixo a multa no máximo de 100% (cem por cento) do valor máximo, totalizando R$ 35,13 (trinte e
cinco reais e treze centavos), para evitar que perca seu caráter punitivo e pedagógico, bem como que o cidadão descumpra seu dever cívico
de auxiliar a Justiça Eleitoral.
A multa referida deverá ser recolhida no prazo de 30 (trinta) dias a contar do trânsito em julgado desta sentença, através Guia de
Recolhimento da União – GRU, no valor arbitrado.
Recolhida a multa, com a devida comprovação pela mesária, lance-se o ASE 078 – Quitação de Multa, motivo/forma 1 – Recolhimento, no
cadastro da eleitora.
Caso a multa não seja satisfeita no prazo legal, o cartório deverá informar nos autos o decurso do prazo, registrando no Livro de Inscrição de
Dívida, certificando a respeito nos autos.
A cópia desta decisão servirá como mandado.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Demais diligências necessárias.
Não havendo interposição de recurso e, após cumpridas as determinações, arquivem-se os autos, anotando-se nos registros.
Catanduvas/Pr, 13 de dezembro de 2018.
GIOVANE RYMSZA
JUIZ ELEITORAL
INTIMAÇÃO, na forma da lei, do(s) Advogado(s) da parte abaixo relacionado, acerca da r. sentença proferida pelo Exmo. Juiz Eleitoral
da 166ª ZE/PR, Dr. Giovane Rymsza, nos autos abaixo discriminados:
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA Nº 49-48.2018.6.16.0166
INTERESSADO(A): MARILENE APARECIDA DO NASCIMENTO
MUNICÍPIO: CATANDUVAS/PR.
Vistos, etc.
Trata-se de autos de composição de mesa receptora, em razão da ausência da mesária MARILENE APARECIDA DO NASCIMENTO, no 1º
turno e 2º turno de votação nas Eleições 2018, para a qual foi convocada para trabalhar na função de 1ª mesária da seção n. 22, no município
de Catanduvas/PR.
A mesária faltosa se manifestou às fls. 09/11, sob a justificativa de que não compareceu aos trabalho porque se encontrava em tratamento de
saúde e de licença especial.
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O Ministério Público opinou pelo reconhecimento da justificativa quanto a ausência no 1º turno, bem como pela aplicação de multa em relação
ao 2º turno das eleições.
É o relatório.
Decido.
Compulsando o caderno processual, verifica-se, através do atestado juntado às fls. 10, que foi apresentada uma justa causa para a ausência
da mesária, em relação ao 1º turno das Eleições de 2018, tendo em vista que se encontrava em tratamento de saúde até o dia 13 de outubro
de 2018.
Desta forma, em relação ao 1º turno, acolho a justificativa da mesária faltosa, em consonância com o parecer ministerial, e deixo de aplicar a
multa correspondente a espécie.
Não obstante, a mesária também faltou aos trabalhos no 2º turno, que ocorreu em 28 de outubro do corrente ano, quando já não se encontrava
impossibilitada por questões de saúde.
O fato da mesária encontrar-se de licença especial à época não justifica a sua ausência aos trabalhos, eis que desprovida de justificativa legal,
e considerando que se tratava de uma obrigação legal e cívica, de suma importância para o funcionamento e a legitimidade do pleito eleitoral.
Portanto, com base nos artigos 124, caput, e 367 do Código Eleitoral, bem como nos artigos 293 a 296 do Provimento nº 02/2018 CRE/PR,
impõe-se a aplicação de pena à mesária.
Pelo que se denota do documento de fls. 11, a mesária faltosa trata-se de servidora pública, assim, incorre nas penas do artigo 124, §2º, do
Código Eleitoral, e 293, §2º, do Provimento 02/2018 CRE/PR, que dispões:
"Se o faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão de até 15 (quinze) dias, na hipótese de não comparecimento, e de
até 30 (trinta) dias, nos casos de abandono dos trabalhos eleitorais ou se a mesa receptora de votos deixar de funcionar por culpa do faltoso".
Assim, no presente caso, a suspensão do servidor público é a pena que se impõe, podendo chegar até 15 (quinze) dias.
Desta feita, considerando o caráter punitivo e pedagógico da pena, o descumprimento de dever cívico para auxílio da Justiça Eleitoral, frente a
realização dos trabalhos sem maiores complicações na seção e, ainda, diante da ausência de outro elemento que justifique uma pena maior,
fixo a suspensão pelo prazo de 05 (cinco) dias.
A pena deverá ser comunica a Prefeitura Municipal de Catanduvas, através de ofício, para que adotem as medidas pertinentes ao seu
cumprimento.
Cumprida a pena, o órgão municipal responsável deverá comunicar o fato a este Juízo Eleitoral, a fim de que seja realizado o lançamento
pertinente no cadastro eleitoral.
A cópia desta decisão servirá como mandado.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Demais diligências necessárias.
Não havendo interposição de recurso e, após cumpridas as determinações, arquivem-se os autos, anotando-se nos registros.
Catanduvas/PR, 12 de dezembro de 2018.
GIOVANE RYMSZA
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

