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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Editais

EDITAL
JUNTA ELEITORAL – MEMBROS E SUPLENTES
O Desembargador GILBERTO FERREIRA, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, FAZ SABER a todos os interessados, e, para
todos os fins do art.36, parágrafo 2º da Lei 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), que foram indicados como Membros para
comporem a JUNTA ELEITORAL que apurará a Eleição para Prefeito e Vice-Prefeito do Município de PIÊN, pertencente à 144ª Zona Eleitoral
da Comarca de FAZENDA RIO GRANDE, a ser realizada em 17/03/2019, os cidadãos a seguir nomeados:
COMARCA

ZONA

JUNTA

FAZENDA RIO GRANDE

144ª

1

JUIZ PRESIDENTE: DOUTOR FABIANO BERBEL
Nº

MEMBROS

PROFISSÃO

TÍTULO

UF

1.

LUZIMERY DE PAULA VARGAS

COORDENADORA
PEDAGÓCIA

062987360647

PR

2.

GILBERTO FERREIRA SANTIAGO

PROFESSOR

081828870604

PR

Nº

SUPLENTES

PROFISSÃO

TÍTULO

UF

1.

MARCELO LUIZ MILANI

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

083248700663

PR

As indicações de que trata o presente EDITAL poderão ser impugnadas, no prazo de 03 (três) dias, pelos Partidos Políticos, em petição
fundamentada.
Eu, SERGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN, Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, subscrevi em 01/02/2019.
Des. GILBERTO FERREIRA
Presidente

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
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(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 Processamento
Intimações

RELAÇÃO Nº 08
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 592-35.2016.6.16.0000
PROCEDÊNCIA: CURITIBA - PR
REQUERENTE : REDE SUSTENTABILIDADE - REDE, (Diretório Estadual)
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB: 27936/PR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB: 35267/PR
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB: 34724/PR
ADVOGADA: ANA PAULA PAVELSKI - OAB: 35211/PR
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB: 36343/PR
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO BORA - OAB: 65969/PR
ADVOGADO: VICTOR AUGUSTO MACHADO SANTOS - OAB: 76151/PR
RELATOR: DR. PEDRO LUÍS SANSON CORAT
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) da(s) parte(s), do inteiro teor do r. despacho exarado pelo Exmo. Dr. Pedro Luís Sanson Corat, d.
Relator nos autos acima discriminados, com o seguinte teor:
"Considerando justificativas apresentadas pelo Diretório Estadual (fl. 292) e ausência de manifestação da Direção Nacional até o presente
momento, defiro dilação de prazo e concedo mais 30 (trinta) dias para comprovação do cumprimento da sanção imposta nestes autos.
Intime-se.
Autorizo a Sra. Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento deste despacho.
Curitiba, 05 de fevereiro de 2019.
(a) PEDRO LUÍS SANSON CORAT Relator"
_______________________________
REGISTRO DE CANDIDATOS Nº 3431 (5609-04.2006.6.16.0000)
PROTOCOLO: 991/2019
PROCEDÊNCIA: CURITIBA - PR
INTERESSADO: FABIO BENTO AGUAYO
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
ADVOGADA: VIVIANE COÊLHO DE SÉLLOS KNOERR
RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO VIDAL COELHO
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) da(s) parte(s), do inteiro teor do r. despacho exarado pelo Exmo. Des. Presidente nos autos
acima discriminados, com o seguinte teor:
"1. Desarquivem-se os autos de Registro de Candidatura nº 5609-04.2006.6.16.0000 para juntada do presente protocolo.
2. Defiro vista do processo aos advogados em Secretaria.
3. Intimem-se.
4. À Secretaria Judiciária para providências.
Curitiba, 24 de janeiro de 2019.
(A)DES. LUIZ TARO OYAMA PRESIDENTE"
_______________________________
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Seção de Acórdãos
Acórdãos, Decisões e Resoluções

RELAÇÃO 007/2019

PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO
SESSÃO 05/02/2019
o

ACÓRDÃO N 54.591
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CRIMINAL Nº 78-40.2017.6.16.0035
a
PROCEDÊNCIA: ASSAÍ – PR (35 ZONA ELEITORAL)
EMBARGANTE: JOSE CARLOS MATEUS
ADVOGADO: ANTONIO MENEGILDO GAVIÃO MANOEL - OAB: 34825/PR
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RELATOR: DR. ANTÔNIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO
REVISOR: DR. JEAN CARLO LEECK
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO CRIMINAL – AÇÃO PENAL – ALEGAÇÕES DE ERRO METARIAL, OMISSÃO,
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INOBSERVÂNCIA DE PRECEDENTES INOVCADOS
PELA PARTE. VÍCIOS INEXISTENTES – PEDIDO DE EFEITOS INFRIGENTES REJEITADO. ELEMENTOS SUSCITADOS INCLUÍDOS
PARA PREQUESTIONAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1025 DO CPC – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração cujos vícios, erros e nulidades não são verificadas devem ser rejeitados.
2. No caso de o Tribunal Superior Eleitoral entender presentes omissões no acórdão, os elementos suscitados nos embargos de declaração
serão considerados incluídos no julgado para fins de prequestionamento, por força do art. 1025 do novo Código de Processo Civil,
independentemente de serem ou não acolhidos.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.
Vistos, relatados e discutidos os autos acima citados, ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, por unanimidade de
votos, em conhecer dos embargos de declaração opostos e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do Relator
______________

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

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

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

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

ZONAS ELEITORAIS
5ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

AÇÃO PENAL Nº 14-28.2014.6.16.0005
Autos: 14-28.2014.6.16.0005
Natureza: Ação Penal
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Autor: SIGILOSO
Réus: SIGILOSO
Advogado: Leonardo Franco de Brito (OAB/PR 56.347) e Outros
"Ciente do retorno dos autos. Designo audiência admonitória para o dia 27 de fevereiro de 2019, às 15h00min. Intimem-se os condenados, a
Defesa e o Ministério Público. Cumpram-se as demais providências necessárias.
Paranaguá, 31 de janeiro de 2019."
RAFAEL KRAMER BRAGA
Juiz Eleitoral

RELAÇÃO Nº 01/2019
Autos nº: 15-71.2018.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Partido: Partido Patriota
Advogado(s): Roselaine Barroso Ferreira– OAB-PR nº 76.235
Intimação, na forma da lei, do relatório preliminar, com prazo de 72 (setenta e duas) horas, para manifestar-se em relação ao relatório
preliminar de contas.
PROCESSO Nº: 15-71.2018.6.16.0005
PROTOCOLO Nº 14.615/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2017
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PATRIOTA CNPJ: 23.230.185/0001-26
Nº CONTROLE: P51000477453PR8364756A
DATA ENTREGA: 30/04/2018
DATA GERAÇÃO: 29/04/2018 – 23:18
TIPO: FINAL
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas do Exercício Financeiro 2017.
1 - o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício 2017.
2 - comprovante de remessa, a Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital;
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – (RESOLUÇÃO TSE N° 23.464 )
1 – Recebimento de doações do Diretório Nacional do Patriota em desacordo com as regulamentações vigentes. (Os Órgãos partidários de
qualquer esfera devem emitir, no prazo máximo de três dias contados do crédito na conta bancária, recibo de doação para transferências
financeiras de recursos do Fundo Partidário realizadas entre partidos distintos ou entre níveis de direção do mesmo partido)
2 – Ausência de informações da contraparte ( CPF/CNPJ - Nome ) no débito realizado em 10/08/2017 – Extrato Bancário Eletrônico
3 – Recibo de fl.46 sem assinatura.
4 – Foram detectadas divergências entre os valores constantes nos recibos de fl. 46, 47, 48 e os extratos bancários constantes na prestação
de contas em exame.
5 – Divergência de valores entre as Notas Fiscais emitidas por postos de combustíveis e o recibo juntado à fl. 53.

LOCAL
Paranaguá

DATA
05/02/2019

EXAMINADOR
Sérgio Paulo Kawka

VISTO

__________________________________________________

Autos nº: 20-93.2018.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Partido: Partido Popular Socialista
Advogado(s): Fabiano Vicente Venete Elias– OAB-PR nº 20.794
Intimação, na forma da lei, do relatório preliminar, com prazo de 72 (setenta e duas) horas, para manifestar-se em relação ao relatório
preliminar de contas.
PROCESSO Nº: 20-93.2018.6.16.0005
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2017

PROTOCOLO Nº 15.027/2018
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PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PPS CNPJ
: 05.693.260/0001-03
Nº CONTROLE: P23000477453PR8344706A
DATA ENTREGA: 02/05/2018
DATA GERAÇÃO: 08/05/2018 – 16:22
TIPO: FINAL
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas do Exercício Financeiro 2017.
1 – o Demonstrativo do Resultado do Exercício 2017.
2 - comprovante de remessa, a Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital;
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – ( RESOLUÇÃO TSE N° 23.464 )
1 – Recebimento de doações em desacordo com as regulamentações vigentes. (Os Órgãos partidários de qualquer esfera devem emitir, no
prazo máximo de três dias contados do crédito na conta bancária, recibo de doações recebidas de pessoas físicas.)
2 – Ausência de informações da contraparte (Nome) no crédito realizado em 19/09/2017 – Extrato Bancário Eletrônico
3 – Ausência de recibos numerados e emitidos a partir do Sistema de Prestação de Contas Anual –SPCA.
4 – Ausência de nota fiscal referente à despesa do dia 28/09/2017, referente a gastos publicitários.
5 – Divergência de informações (Contraparte), referente a gastos publicitários no dia 28/09/2017, entre o extrato eletrônico e Livro Razão.
6 – Divergência de saldo final entre o extrato bancário físico e o eletrônico.
LOCAL
DATA
EXAMINADOR
Paranaguá

06/02/2019

VISTO

Sérgio Paulo Kawka

______________________________________________________
EDITAL Nº 05/2019 - PRESTAÇÃO FINAL DE CONTAS DE CAMPANHA - 2018
PRAZO: 3 DIAS
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR RAFAEL KRAMER BRAGA, JUIZ ELEITORAL DA 005ª 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 dos
partidos políticos abaixo relacionados, para que qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público bem como qualquer
outro interessado, possam impugná-las no prazo de três (três) dias, contados da publicação do presente edital, em petição fundamentada
dirigida a este Juízo Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias.
Município
PARANAGUÁ
PARANAGUÁ
PARANAGUÁ
PARANAGUÁ

Processo n.
97-05.2018
87-58.2018
93-65.2018
88-43.2018

Prestador de contas
PARTIDO DA REPÚBLICA
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
PARTIDO PATRIOTA

E para que ninguém possa alegar ignorância é que se mandou expedir o presente edital que será publicado no DJE do dia 08/06/2019. Dado e
passado no Cartório Eleitoral desta 005ª Zona Eleitoral do Paraná, Município de Paranaguá, aos 06 dias do mês de fevereiro do ano de 2019.
Nada mais. Eu, Suzana Justus de Brito, Chefe de Cartório, preparei, conferi e subscrevi o presente edital.
Suzana Justus de Brito
Chefe do cartório da 005ª Zona Eleitoral

Autos nº: 15-71.2018.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Partido: Partido Patriota
Advogado(s): Roselaine Barroso Ferreira– OAB-PR nº 76.235
Intimação, na forma da lei, do relatório preliminar, com prazo de 72 (setenta e duas) horas, para manifestar-se em relação ao relatório
preliminar de contas.
PROCESSO Nº: 15-71.2018.6.16.0005
PROTOCOLO Nº 14.615/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2017
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Nº CONTROLE: P51000477453PR8364756A
DATA GERAÇÃO: 29/04/2018 – 23:18

RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas do Exercício Financeiro 2017.
1 - o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício 2017.
2 - comprovante de remessa, a Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital;
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – (RESOLUÇÃO TSE N° 23.464 )
1 – Recebimento de doações do Diretório Nacional do Patriota em desacordo com as regulamentações vigentes. (Os Órgãos partidários de
qualquer esfera devem emitir, no prazo máximo de três dias contados do crédito na conta bancária, recibo de doação para transferências
financeiras de recursos do Fundo Partidário realizadas entre partidos distintos ou entre níveis de direção do mesmo partido)
2 – Ausência de informações da contraparte ( CPF/CNPJ - Nome ) no débito realizado em 10/08/2017 – Extrato Bancário Eletrônico
3 – Recibo de fl.46 sem assinatura.
4 – Foram detectadas divergências entre os valores constantes nos recibos de fl. 46, 47, 48 e os extratos bancários constantes na prestação
de contas em exame.
5 – Divergência de valores entre as Notas Fiscais emitidas por postos de combustíveis e o recibo juntado à fl. 53.

LOCAL
Paranaguá

DATA
05/02/2019

EXAMINADOR
Sérgio Paulo Kawka

VISTO

______________________________________________________

Autos nº: 20-93.2018.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Partido: Partido Popular Socialista
Advogado(s): Fabiano Vicente Venete Elias– OAB-PR nº 20.794
Intimação, na forma da lei, do relatório preliminar, com prazo de 72 (setenta e duas) horas, para manifestar-se em relação ao relatório
preliminar de contas.
PROCESSO Nº: 20-93.2018.6.16.0005
PROTOCOLO Nº 15.027/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2017
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PPS CNPJ
: 05.693.260/0001-03
Nº CONTROLE: P23000477453PR8344706A
DATA ENTREGA: 02/05/2018
DATA GERAÇÃO: 08/05/2018 – 16:22
TIPO: FINAL
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas do Exercício Financeiro 2017.
1 – o Demonstrativo do Resultado do Exercício 2017.
2 - comprovante de remessa, a Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital;
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – ( RESOLUÇÃO TSE N° 23.464 )
1 – Recebimento de doações em desacordo com as regulamentações vigentes. (Os Órgãos partidários de qualquer esfera devem emitir, no
prazo máximo de três dias contados do crédito na conta bancária, recibo de doações recebidas de pessoas físicas.)
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2 – Ausência de informações da contraparte (Nome) no crédito realizado em 19/09/2017 – Extrato Bancário Eletrônico
3 – Ausência de recibos numerados e emitidos a partir do Sistema de Prestação de Contas Anual –SPCA.
4 – Ausência de nota fiscal referente à despesa do dia 28/09/2017, referente a gastos publicitários.
5 – Divergência de informações (Contraparte), referente a gastos publicitários no dia 28/09/2017, entre o extrato eletrônico e Livro Razão.
6 – Divergência de saldo final entre o extrato bancário físico e o eletrônico.
LOCAL
DATA
EXAMINADOR
Paranaguá

06/02/2019

VISTO

Sérgio Paulo Kawka

______________________________________________________
EDITAL Nº 05/2019 - PRESTAÇÃO FINAL DE CONTAS DE CAMPANHA - 2018
PRAZO: 3 DIAS
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR RAFAEL KRAMER BRAGA, JUIZ ELEITORAL DA 005ª 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 dos
partidos políticos abaixo relacionados, para que qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público bem como qualquer
outro interessado, possam impugná-las no prazo de três (três) dias, contados da publicação do presente edital, em petição fundamentada
dirigida a este Juízo Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias.
Município
PARANAGUÁ
PARANAGUÁ
PARANAGUÁ
PARANAGUÁ

Processo n.
97-05.2018
87-58.2018
93-65.2018
88-43.2018

Prestador de contas
PARTIDO DA REPÚBLICA
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
PARTIDO PATRIOTA

E para que ninguém possa alegar ignorância é que se mandou expedir o presente edital que será publicado no DJE do dia 08/06/2019. Dado e
passado no Cartório Eleitoral desta 005ª Zona Eleitoral do Paraná, Município de Paranaguá, aos 06 dias do mês de fevereiro do ano de 2019.
Nada mais. Eu, Suzana Justus de Brito, Chefe de Cartório, preparei, conferi e subscrevi o presente edital.
Suzana Justus de Brito
Chefe do cartório da 005ª Zona Eleitoral

RELAÇÃO Nº 01/2019
Autos nº: 15-71.2018.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Partido: Partido Patriota
Advogado(s): Roselaine Barroso Ferreira– OAB-PR nº 76.235
Intimação, na forma da lei, do relatório preliminar, com prazo de 72 (setenta e duas) horas, para manifestar-se em relação ao relatório
preliminar de contas.
PROCESSO Nº: 15-71.2018.6.16.0005
PROTOCOLO Nº 14.615/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2017
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PATRIOTA CNPJ: 23.230.185/0001-26
Nº CONTROLE: P51000477453PR8364756A
DATA ENTREGA: 30/04/2018
DATA GERAÇÃO: 29/04/2018 – 23:18
TIPO: FINAL
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas do Exercício Financeiro 2017.
1 - o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício 2017.
2 - comprovante de remessa, a Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital;
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – (RESOLUÇÃO TSE N° 23.464 )
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1 – Recebimento de doações do Diretório Nacional do Patriota em desacordo com as regulamentações vigentes. (Os Órgãos partidários de
qualquer esfera devem emitir, no prazo máximo de três dias contados do crédito na conta bancária, recibo de doação para transferências
financeiras de recursos do Fundo Partidário realizadas entre partidos distintos ou entre níveis de direção do mesmo partido)
2 – Ausência de informações da contraparte ( CPF/CNPJ - Nome ) no débito realizado em 10/08/2017 – Extrato Bancário Eletrônico
3 – Recibo de fl.46 sem assinatura.
4 – Foram detectadas divergências entre os valores constantes nos recibos de fl. 46, 47, 48 e os extratos bancários constantes na prestação
de contas em exame.
5 – Divergência de valores entre as Notas Fiscais emitidas por postos de combustíveis e o recibo juntado à fl. 53.

LOCAL
Paranaguá

DATA
05/02/2019

EXAMINADOR
Sérgio Paulo Kawka

VISTO

______________________________________________

Autos nº: 20-93.2018.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Partido: Partido Popular Socialista
Advogado(s): Fabiano Vicente Venete Elias– OAB-PR nº 20.794
Intimação, na forma da lei, do relatório preliminar, com prazo de 72 (setenta e duas) horas, para manifestar-se em relação ao relatório
preliminar de contas.
PROCESSO Nº: 20-93.2018.6.16.0005
PROTOCOLO Nº 15.027/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2017
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PPS CNPJ
: 05.693.260/0001-03
Nº CONTROLE: P23000477453PR8344706A
DATA ENTREGA: 02/05/2018
DATA GERAÇÃO: 08/05/2018 – 16:22
TIPO: FINAL
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas do Exercício Financeiro 2017.
1 – o Demonstrativo do Resultado do Exercício 2017.
2 - comprovante de remessa, a Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital;
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – ( RESOLUÇÃO TSE N° 23.464 )
1 – Recebimento de doações em desacordo com as regulamentações vigentes. (Os Órgãos partidários de qualquer esfera devem emitir, no
prazo máximo de três dias contados do crédito na conta bancária, recibo de doações recebidas de pessoas físicas.)
2 – Ausência de informações da contraparte (Nome) no crédito realizado em 19/09/2017 – Extrato Bancário Eletrônico
3 – Ausência de recibos numerados e emitidos a partir do Sistema de Prestação de Contas Anual –SPCA.
4 – Ausência de nota fiscal referente à despesa do dia 28/09/2017, referente a gastos publicitários.
5 – Divergência de informações (Contraparte), referente a gastos publicitários no dia 28/09/2017, entre o extrato eletrônico e Livro Razão.
6 – Divergência de saldo final entre o extrato bancário físico e o eletrônico.
LOCAL
DATA
EXAMINADOR
Paranaguá

06/02/2019

VISTO

Sérgio Paulo Kawka

______________________________________________________
EDITAL Nº 05/2019 - PRESTAÇÃO FINAL DE CONTAS DE CAMPANHA - 2018
PRAZO: 3 DIAS
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR RAFAEL KRAMER BRAGA, JUIZ ELEITORAL DA 005ª 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 dos
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partidos políticos abaixo relacionados, para que qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público bem como qualquer
outro interessado, possam impugná-las no prazo de três (três) dias, contados da publicação do presente edital, em petição fundamentada
dirigida a este Juízo Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias.
Município
PARANAGUÁ
PARANAGUÁ
PARANAGUÁ
PARANAGUÁ

Processo n.
97-05.2018
87-58.2018
93-65.2018
88-43.2018

Prestador de contas
PARTIDO DA REPÚBLICA
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
PARTIDO PATRIOTA

E para que ninguém possa alegar ignorância é que se mandou expedir o presente edital que será publicado no DJE do dia 08/06/2019. Dado e
passado no Cartório Eleitoral desta 005ª Zona Eleitoral do Paraná, Município de Paranaguá, aos 06 dias do mês de fevereiro do ano de 2019.
Nada mais. Eu, Suzana Justus de Brito, Chefe de Cartório, preparei, conferi e subscrevi o presente edital.
Suzana Justus de Brito
Chefe do cartório da 005ª Zona Eleitoral

Autos nº: 15-71.2018.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Partido: Partido Patriota
Advogado(s): Roselaine Barroso Ferreira– OAB-PR nº 76.235
Intimação, na forma da lei, do relatório preliminar, com prazo de 72 (setenta e duas) horas, para manifestar-se em relação ao relatório
preliminar de contas.
PROCESSO Nº: 15-71.2018.6.16.0005
PROTOCOLO Nº 14.615/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2017
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PATRIOTA CNPJ: 23.230.185/0001-26
Nº CONTROLE: P51000477453PR8364756A
DATA ENTREGA: 30/04/2018
DATA GERAÇÃO: 29/04/2018 – 23:18
TIPO: FINAL
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas do Exercício Financeiro 2017.
1 - o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício 2017.
2 - comprovante de remessa, a Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital;
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – (RESOLUÇÃO TSE N° 23.464 )
1 – Recebimento de doações do Diretório Nacional do Patriota em desacordo com as regulamentações vigentes. (Os Órgãos partidários de
qualquer esfera devem emitir, no prazo máximo de três dias contados do crédito na conta bancária, recibo de doação para transferências
financeiras de recursos do Fundo Partidário realizadas entre partidos distintos ou entre níveis de direção do mesmo partido)
2 – Ausência de informações da contraparte ( CPF/CNPJ - Nome ) no débito realizado em 10/08/2017 – Extrato Bancário Eletrônico
3 – Recibo de fl.46 sem assinatura.
4 – Foram detectadas divergências entre os valores constantes nos recibos de fl. 46, 47, 48 e os extratos bancários constantes na prestação
de contas em exame.
5 – Divergência de valores entre as Notas Fiscais emitidas por postos de combustíveis e o recibo juntado à fl. 53.

LOCAL
Paranaguá

DATA
05/02/2019

EXAMINADOR
Sérgio Paulo Kawka

VISTO

______________________________________________________

Autos nº: 20-93.2018.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Partido: Partido Popular Socialista
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Advogado(s): Fabiano Vicente Venete Elias– OAB-PR nº 20.794
Intimação, na forma da lei, do relatório preliminar, com prazo de 72 (setenta e duas) horas, para manifestar-se em relação ao relatório
preliminar de contas.
PROCESSO Nº: 20-93.2018.6.16.0005
PROTOCOLO Nº 15.027/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2017
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PPS CNPJ
: 05.693.260/0001-03
Nº CONTROLE: P23000477453PR8344706A
DATA ENTREGA: 02/05/2018
DATA GERAÇÃO: 08/05/2018 – 16:22
TIPO: FINAL
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas do Exercício Financeiro 2017.
1 – o Demonstrativo do Resultado do Exercício 2017.
2 - comprovante de remessa, a Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital;
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – ( RESOLUÇÃO TSE N° 23.464 )
1 – Recebimento de doações em desacordo com as regulamentações vigentes. (Os Órgãos partidários de qualquer esfera devem emitir, no
prazo máximo de três dias contados do crédito na conta bancária, recibo de doações recebidas de pessoas físicas.)
2 – Ausência de informações da contraparte (Nome) no crédito realizado em 19/09/2017 – Extrato Bancário Eletrônico
3 – Ausência de recibos numerados e emitidos a partir do Sistema de Prestação de Contas Anual –SPCA.
4 – Ausência de nota fiscal referente à despesa do dia 28/09/2017, referente a gastos publicitários.
5 – Divergência de informações (Contraparte), referente a gastos publicitários no dia 28/09/2017, entre o extrato eletrônico e Livro Razão.
6 – Divergência de saldo final entre o extrato bancário físico e o eletrônico.
LOCAL
DATA
EXAMINADOR
Paranaguá

06/02/2019

VISTO

Sérgio Paulo Kawka

______________________________________________________
EDITAL Nº 05/2019 - PRESTAÇÃO FINAL DE CONTAS DE CAMPANHA - 2018
PRAZO: 3 DIAS
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR RAFAEL KRAMER BRAGA, JUIZ ELEITORAL DA 005ª 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 dos
partidos políticos abaixo relacionados, para que qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público bem como qualquer
outro interessado, possam impugná-las no prazo de três (três) dias, contados da publicação do presente edital, em petição fundamentada
dirigida a este Juízo Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias.
Município
PARANAGUÁ
PARANAGUÁ
PARANAGUÁ
PARANAGUÁ

Processo n.
97-05.2018
87-58.2018
93-65.2018
88-43.2018

Prestador de contas
PARTIDO DA REPÚBLICA
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
PARTIDO PATRIOTA

E para que ninguém possa alegar ignorância é que se mandou expedir o presente edital que será publicado no DJE do dia 08/06/2019. Dado e
passado no Cartório Eleitoral desta 005ª Zona Eleitoral do Paraná, Município de Paranaguá, aos 06 dias do mês de fevereiro do ano de 2019.
Nada mais. Eu, Suzana Justus de Brito, Chefe de Cartório, preparei, conferi e subscrevi o presente edital.
Suzana Justus de Brito
Chefe do cartório da 005ª Zona Eleitoral

10ª Zona Eleitoral
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Atos do juiz eleitoral

Relação 05-2019
AUTOS: 30-25.2018.6.16.0010
NATUREZA DA AÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, Comissão Provisória Municipal
INTERESSADO: MANSUR DE JESUS DAOU, Presidente da Comissão Provisória Municipal; ANDERSON RODRIGUES DA SILVEIRA,
Tesoureiro da Comissão Provisória Municipal.
ADVOGADO: RAFAEL ANDRADE AANGELO OAB/PR: 54.870; GUSTAVO RIBAS DAOU OAB/PR 58.294; ANGELO E DAOU
ADVOGADOS ASSOCIADOS AOB/PR 3767
MUNICÍPIO: LAPA/PR
E D I T A L n.º 04/2019
A Excelentíssima Sra. Dra. Bianca Bacci Bisetto, MMª. Juíza Eleitoral da 10ª ZE/PR, no uso de suas atribuições legais e, considerando o
disposto no art. 59, da Resolução TSE nº. 23.553/2017,
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, em especial os candidatos, partidos políticos e o Ministério
Público, em cumprimento ao art. 59 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, que foi apresentado pelo Diretório/Comissão Provisória abaixo
relacionada 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 3 (três) dias, contados da publicação do presente.
Partido Político
Município
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
LAPA
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral que fosse expedido este Edital e publicado no
DJE.
Dado e passado nesta cidade de Lapa, aos 04 dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove (04/02/2019). Eu, __________ Dieison Picin
Soares Bernardi, Chefe do Cartório Eleitoral, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pela MMª. Juíza Eleitoral, Dra. Bianca Bacci
Bisetto.
Bianca Bacci Bisetto
Juíza Eleitoral

Relação 05-2019
AUTOS: 30-25.2018.6.16.0010
NATUREZA DA AÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, Comissão Provisória Municipal
INTERESSADO: MANSUR DE JESUS DAOU, Presidente da Comissão Provisória Municipal; ANDERSON RODRIGUES DA SILVEIRA,
Tesoureiro da Comissão Provisória Municipal.
ADVOGADO: RAFAEL ANDRADE AANGELO OAB/PR: 54.870; GUSTAVO RIBAS DAOU OAB/PR 58.294; ANGELO E DAOU
ADVOGADOS ASSOCIADOS AOB/PR 3767
MUNICÍPIO: LAPA/PR
E D I T A L n.º 04/2019
A Excelentíssima Sra. Dra. Bianca Bacci Bisetto, MMª. Juíza Eleitoral da 10ª ZE/PR, no uso de suas atribuições legais e, considerando o
disposto no art. 59, da Resolução TSE nº. 23.553/2017,
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, em especial os candidatos, partidos políticos e o Ministério
Público, em cumprimento ao art. 59 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, que foi apresentado pelo Diretório/Comissão Provisória abaixo
relacionada 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 3 (três) dias, contados da publicação do presente.
Partido Político
Município
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
LAPA
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral que fosse expedido este Edital e publicado no
DJE.
Dado e passado nesta cidade de Lapa, aos 04 dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove (04/02/2019). Eu, __________ Dieison Picin
Soares Bernardi, Chefe do Cartório Eleitoral, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pela MMª. Juíza Eleitoral, Dra. Bianca Bacci
Bisetto.
Bianca Bacci Bisetto
Juíza Eleitoral

20ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação nº 003/2019
JUSTIÇA ELEITORAL – ESTADO DO PARANÁ
JUÍZO DA 20ª ZONA ELEITORAL
RELAÇÃO: 003/2019
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Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br

Ano X - Número 025

Curitiba, sexta-feira, 8 de fevereiro de 2019

Página 13

Autos n° 32-62.2018.6.16.0020
Natureza: Prestação de Contas – Exercício 2017
Partido: Democratas – DEM
Município: Santana do Itararé – Pr.
Presidente: Vera Rute da Rosa Izac
Tesoureiro: Lucia José dos Santos
Advogado: Tiago Pinheiro – OAB/PR 63.728
Publicação na forma da Lei, da r. Sentença, com o seguinte dispositivo: "Em face do exposto, com fulcro no artigo 45, inciso VIII, "a" da
Resolução TSE nº 23.546/2017 e embasado nos argumentos acima expendidos, DECLARO que o Partido deu atendimento ao disposto na
referia resolução e, consequentemente, JUGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas referentes ao EXERCÍCIO 2017 apresentadas pelo
partido em questão. Cumpram-se as diligências necessárias. Procedam-se às anotações e comunicações de estilo. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso, arquive-se. Wenceslau Braz, 30 de janeiro de 2019. Dr. Élberti Mattos Bernardineli. Juiz Eleitoral."

24ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Sentenças Prestação de Contas - Eleições 2018
PROCESSO: AUTOS Nº 55-93.2018.6.16.0024 - CLASSE 25 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: JACAREZINHO/PR
INTERESSADO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT; AMÉRICO ALVES PEREIRA NETO – PRESIDENTE; REYNALDO
JEFFERSON ROCHA FALEIROS - TESOUREIRO
ADVOGADO: RICARDO ALVES PEREIRA– OAB/PR : 63.211
JUIZ: ROBERTO ARTHUR DAVID

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES GERAIS 2018
PC N.º 55-93.2018.6.16.0024
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
VISTOS,
Analisou-se a prestação de contas do partido retro qualificado, abrangendo a arrecadação e os gastos de recursos utilizados nas eleições
gerais de 2018, à lume da Resolução 23.553/2017 do TSE.
A prestação de contas foi intempestiva nos termos do art. 52, caput, da Res. TSE nº 23.553/2017 do TSE, mas dentro do prazo do inciso IV do
artigo referido, tratando de uma mera inconsistência que não afeta a integralidade das contas apresentadas.
A agremiação não efetuou a entrega parcial das contas eleitorais conforme art. 50, II e §4 da Resolução 23.553/2017 TSE. È o caso de
aprovação com ressalvas visto que não comprometem a regularidade das contas apresentadas.
Não há recebimento de recursos do fundo partidário, de fontes vedadas e de origem não identificada.
Diante da ausência de inconsistências que comprometam a regularidade das contas apresentadas, a conclusão da análise técnica foi pela
aprovação com ressalvas (fl. 30-31). Na sequência os autos foram remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, que se posicionou
em consonância com a Unidade Técnica (fls. 33-34).
É o relatório.
Decido.
As contas entregues pelo partido não apresentaram irregularidades que comprometam a regularidade das contas apresentadas, apesar da não
entregas parciais e da intempestividade do prazo do artigo 52, caput, da Resolução 23.553/2017 do TSE, conforme parecer da Unidade
Técnica e a manifestação do Ministério Público Eleitoral, verifica-se, na análise geral, a regularidade das contas.
Ante o exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT,
referentes às eleições gerais 2018, conforme item II do artigo 77 da Resolução 23.553/2017 do TSE.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após trânsito em julgado, anote-se a presente decisão no SICO, e oportunamente, arquive-se.
Jacarezinho, 04 de fevereiro de 2019.

ROBERTO ARTHUR DAVID
Juiz Eleitoral

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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PROCESSO: AUTOS Nº 68-92.2018.6.16.0024 - CLASSE 25 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: JACAREZINHO/PR
INTERESSADO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS; APARECIDO DONIZETTI ELERO – PRESIDENTE;
MANOEL DALBIANCO - TESOUREIRO
ADVOGADO: RICARDO ALVES PEREIRA– OAB/PR : 63.211
JUIZ: ROBERTO ARTHUR DAVID
PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇOES GERAIS 2018
PC N.º 68-92.2018.6.16.0024
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
VISTOS,
Analisou-se a prestação de contas do partido retro qualificado, abrangendo a arrecadação e os gastos de recursos
utilizados nas eleições gerais de 2018, à lume da Resolução 23.553/2017 do TSE.
A prestação de contas foi intempestiva nos termos do art. 52, caput, da Res. TSE nº 23.553/2017 do TSE, mas dentro do
prazo do inciso IV do artigo referido, tratando de uma mera inconsistência que não afeta a integralidade das contas
apresentadas.
A agremiação não efetuou a entrega parcial das contas eleitorais conforme art. 50, II e §4 da Resolução 23.553/2017 TSE.
È o caso de aprovação com ressalvas visto que não comprometem a regularidade das contas apresentadas.
Não há recebimento de recursos do fundo partidário, de fontes vedadas e de origem não identificada.
Diante da ausência de inconsistências que comprometam a regularidade das contas apresentadas, a conclusão da análise
técnica foi pela aprovação com ressalvas (fl. 33-34). Na sequência os autos foram remetidos à apreciação do Ministério
Público Eleitoral, que se posicionou em consonância com a Unidade Técnica (fls. 36-37).
É o relatório.
Decido.
As contas entregues pelo partido não apresentaram irregularidades que comprometam a regularidade das contas
apresentadas, apesar da não entrega da prestação de conta parcial e da intempestividade do prazo do artigo 52, caput, da
Resolução 23.553/2017 do TSE, conforme parecer da Unidade Técnica e a manifestação do Ministério Público Eleitoral,
verifica-se, na análise geral, a regularidade das contas.
Ante o exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO POPULAR SOCIALISTA –
PPS, referentes às eleições gerais 2018, conforme item II do artigo 77 da Resolução 23.553/2017 do TSE.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após trânsito em julgado, anote-se a presente decisão no SICO, e oportunamente, arquive-se.
Jacarezinho, de fevereiro de 2019.

ROBERTO ARTHUR DAVID
Juiz Eleitoral

PROCESSO: AUTOS Nº 54-11.2018.6.16.0024 - CLASSE 25 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: JACAREZINHO/PR
INTERESSADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT; NILTON APARECIDO STEIN – PRESIDENTE; SELMA
MARIA AMBROSIO - TESOUREIRO
ADVOGADO: JOÃO CARLOS AMBROSIO JUNIOR– OAB/PR : 71.337
JUIZ: ROBERTO ARTHUR DAVID
VISTOS,
Analisou-se a prestação de contas do partido retro qualificado, abrangendo a arrecadação e os gastos de recursos
utilizados nas eleições gerais de 2018, à lume da Resolução 23.553/2017 do TSE.
A prestação de contas foi tempestiva nos termos do art. 52, caput, da Res. TSE nº 23.553/2017 do TSE.
A agremiação não efetuou abertura de conta específica para movimentar os recursos de campanha, em dissonância com o
disposto no artigo 10 da Res. TSE nº 23.553/2017 do TSE, movimentando os recursos na conta já existente do partido,
utilizada nas prestação de contas partidárias anuais. Também deixou de efetuar a entrega de contas parcial. È o caso de
aprovação com ressalvas visto que não comprometem a regularidade das contas apresentadas.
Não há recebimento de recursos do fundo partidário, de fontes vedadas e de origem não identificada.
Diante da ausência de inconsistências que comprometam a regularidade das contas apresentadas, a conclusão da análise
técnica foi pela aprovação com ressalvas (fl. 29-30). Na sequência os autos foram remetidos à apreciação do Ministério
Público Eleitoral, que se posicionou em consonância com a Unidade Técnica (fls. 32-33).
É o relatório.
Decido.
As contas entregues pelo partido não apresentaram irregularidades que comprometam a regularidade das contas
apresentadas, apesar da ausência de abertura de conta específica e da entregas parciais, conforme parecer da Unidade
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Técnica e a manifestação do Ministério Público Eleitoral, verifica-se, na análise geral, a regularidade das contas. Ante o
exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES- PT,
referentes às eleições gerais 2018, conforme item II do artigo 77 da Resolução 23.553/2017 do TSE.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após trânsito em julgado, anote-se a presente decisão no SICO, e oportunamente, arquive-se.
Jacarezinho, 04 de fevereiro de 2019.

ROBERTO ARTHUR DAVID
Juiz Eleitoral

PROCESSO: AUTOS Nº 62-85.2018.6.16.0024 - CLASSE 25 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: JACAREZINHO/PR
INTERESSADO: PARTIDO PROGRESSISTA - PP; MARCELO DOS SANTOS MORAES – PRESIDENTE; MARA SILVIA
DE MELLO MORAES - TESOUREIRO
ADVOGADO: LUCAS AUGUSTO PINHEIRO– OAB/PR : 47.987
JUIZ: ROBERTO ARTHUR DAVID

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇOES GERAIS 2018
PC N.º 62-85.2018.6.16.0024
PARTIDO PROGRESSSISTA - PP
VISTOS,
Analisou-se a prestação de contas do partido retro qualificado, abrangendo a arrecadação e os gastos de recursos
utilizados nas eleições gerais de 2018, à lume da Resolução 23.553/2017 do TSE.
A prestação de contas foi intempestiva nos termos do art. 52, caput, da Res. TSE nº 23.553/2017 do TSE, tratando de uma
mera inconsistência que não afeta a integralidade das contas apresentadas.
A agremiação não efetuou a entrega parcial das contas eleitorais conforme art. 50, II e §4 da Resolução 23.553/2017 TSE.
É o caso de aprovação com ressalvas visto que não comprometem a regularidade das contas apresentadas. Não há
recebimento de recursos do fundo partidário, de fontes vedadas e de origem não identificada e também não houve
impugnação ao edital nº 01/2019.
Diante da ausência de inconsistências que comprometam a regularidade das contas apresentadas, a conclusão da análise
técnica foi pela aprovação com ressalvas (fl. 36-37). Na sequência os autos foram remetidos à apreciação do Ministério
Público Eleitoral, que se posicionou em consonância com a Unidade Técnica (fls. 39-40).
É o relatório.
Decido.
As contas entregues pelo partido apresentaram inconsistências que não comprometeram a sua regularidade, pois apesar
da não entrega da prestação de contas parcial e da intempestividade do prazo do artigo 52, caput, da Resolução
23.553/2017 do TSE, conforme parecer da Unidade Técnica e a manifestação do Ministério Público Eleitoral, verifica-se, na
análise geral, a regularidade das contas. Ante o exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas prestadas
pelo PARTIDO PROGRESSISTA - PP, referentes às eleições gerais 2018, conforme item II do artigo 77 da Resolução
23.553/2017 do TSE.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após trânsito em julgado, anote-se a presente decisão no SICO, e oportunamente, arquive-se.
Jacarezinho, 04 de fevereiro de 2019.

ROBERTO ARTHUR DAVID
Juiz Eleitoral

PROCESSO: AUTOS Nº 69-77.2018.6.16.0024 - CLASSE 25 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: JACAREZINHO/PR
INTERESSADO: PARTIDO VERDE - PV; JOSÉ DE SOUZA ALVES JUNIOR – PRESIDENTE; SILVINHA OLIVEIRA
FRAGA SELONIK - TESOUREIRO
ADVOGADO: JOÃO FIRMINO FRAGA NETO– OAB/PR : 07896
JUIZ: ROBERTO ARTHUR DAVID
PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇOES GERAIS 2018
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PC N.º 69-77.2018.6.16.0024
PARTIDO VERDE - PV
VISTOS,
Analisou-se a prestação de contas do partido retro qualificado, abrangendo a arrecadação e os gastos de recursos
utilizados nas eleições gerais de 2018, à lume da Resolução 23.553/2017 do TSE.
A prestação de contas foi intempestiva nos termos do art. 52, caput, da Res. TSE nº 23.553/2017 do TSE, mas dentro do
prazo do inciso IV do artigo referido, tratando de uma mera inconsistência que não afeta a integralidade das contas
apresentadas.
A agremiação não efetuou a entrega parcial das contas eleitorais conforme art. 50, II e §4 da Resolução 23.553/2017 TSE.
È o caso de aprovação com ressalvas visto que não comprometem a regularidade das contas apresentadas.
Não há recebimento de recursos do fundo partidário, de fontes vedadas e de origem não identificada.
Diante da ausência de inconsistências que comprometam a regularidade das contas apresentadas, a conclusão da análise
técnica foi pela aprovação com ressalvas (fl. 40-41). Na sequência os autos foram remetidos à apreciação do Ministério
Público Eleitoral, que se posicionou em consonância com a Unidade Técnica (fls. 43-44).
É o relatório.
Decido.
As contas entregues pelo partido não apresentaram irregularidades que comprometam a regularidade das contas
apresentadas, apesar da não entrega da prestação de contas parciais e da intempestividade do prazo do artigo 52, caput,
da Resolução 23.553/2017 do TSE, conforme parecer da Unidade Técnica e a manifestação do Ministério Público Eleitoral,
verifica-se, na análise geral, a regularidade das contas.
Ante o exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO VERDE - PV, referentes às
eleições gerais 2018, conforme item II do artigo 77 da Resolução 23.553/2017 do TSE.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após trânsito em julgado, anote-se a presente decisão no SICO, e oportunamente, arquive-se.
Jacarezinho, 04 de feverereiro de 2019.
ROBERTO ARTHUR DAVID
Juiz Eleitoral
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PROCESSO: AUTOS Nº 64-55.2018.6.16.0024 - CLASSE 25 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: JACAREZINHO/PR
INTERESSADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB; LINCOLN CALIXTO DE SALES – PRESIDENTE; DINOMAR DE SOUZA TESOUREIRO
ADVOGADO: PAULO RIBEIRO JUNIOR– OAB/PR : 28.525
JUIZ: ROBERTO ARTHUR DAVID
PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES GERAIS 2018
PC N.º 64-55.2018.6.16.0024
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
VISTOS,
Analisou-se a prestação de contas do partido retro qualificado, abrangendo a arrecadação e os gastos de recursos utilizados nas eleições
gerais de 2018, à lume da Resolução 23.553/2017 do TSE.
A prestação de contas foi intempestiva nos termos do art. 52, caput, da Res. TSE nº 23.553/2017 do TSE, mas dentro do prazo do inciso IV do
artigo referido, tratando de uma mera inconsistência que não afeta a integralidade das contas apresentadas.
A agremiação não efetuou a entrega parcial das contas eleitorais conforme art. 50, II e §4 da Resolução 23.553/2017 TSE. È o caso de
aprovação com ressalvas visto que não comprometem a regularidade das contas apresentadas.
Não há recebimento de recursos do fundo partidário, de fontes vedadas e de origem não identificada.
Diante da ausência de inconsistências que comprometam a regularidade das contas apresentadas, a conclusão da análise técnica foi pela
aprovação com ressalvas (fl. 74-75). Na sequência os autos foram remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, que se posicionou
em consonância com a Unidade Técnica (fls. 77-78).
É o relatório.
Decido.
As contas entregues pelo partido não apresentaram irregularidades que comprometam a regularidade das contas apresentadas, apesar da não
entrega da prestação de contas parciais e da intempestividade do prazo do artigo 52, caput e inciso primeiro da Resolução 23.553/2017 do
TSE, conforme parecer da Unidade Técnica e a manifestação do Ministério Público Eleitoral, verifica-se, na análise geral, a regularidade das
contas.
Ante o exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, referentes às
eleições gerais 2018, conforme item II do artigo 77 da Resolução 23.553/2017 do TSE.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após trânsito em julgado, anote-se a presente decisão no SICO, e oportunamente, arquive-se.
Jacarezinho, 04 de fevereiro de 2019.

ROBERTO ARTHUR DAVID
Juiz Eleitoral

28ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS n º 120-76.2018.6.16.0028
PARTIDO: PATRIOTA - PATRI
MUNICÍPIO: NOVO ITACOLOMI
ADVOGADO: JEFERSON POLICARPO DA SILVA – OAB/PR 29.958
Fica a parte interessada intimada do inteiro teor da r. decisão proferida nos autos de processo de Prestação de Contas acima
indicado.
"Autos nº 120-76.2018.6.16.0028
Trata-se de processo de prestação de contas eleitorais de órgão partidário municipal, Patriotas - PATRI de Novo Itacolomi, apresentada em
06/11/2018, referente às Eleições Gerais de 2018, nos termos da Lei nº 9.504/1997 e Resolução TSE nº 23.553/2017.
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação vigente (art. 56, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Publicado o edital, previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Em seu parecer conclusivo, o órgão técnico opinou pela aprovação das contas, com ressalvas.
O órgão partidário manifestou-se, requerendo a aprovação das contas, sem ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas, com ressalvas.
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.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave, em especial, porque não houve qualquer movimentação financeira
durante o pleito de 2018 e o parecer do Ministério Público Eleitoral foi pela aprovação das contas, com ressalvas. As falhas verificadas não
comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas pela ausência de abertura de conta bancária, pois contraria o
disposto nos art. 10 e 56, II, "a" da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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ISTO POSTO, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha do PATRIOTAS - PATRI de NOVO ITACOLOMI, referentes
às Eleições Gerais de 2018, com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Registre-se a decisão no SICO.
Oportunamente, arquive-se.
Apucarana, 04 de fevereiro de 2019.
ORNELA CASTANHO
JUIZA ELEITORAL"
PRESTAÇÃO DE CONTAS n º 121-61.2018.6.16.0028
PARTIDO: PARTIDFO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
MUNICÍPIO: NOVO ITACOLOMI
ADVOGADO: JEFERSON POLICARPO DA SILVA – OAB/PR 29.958
Fica a parte interessada intimada do inteiro teor da r. decisão proferida nos autos de processo de Prestação de Contas acima
indicado.
"Autos nº 121-61.2018.6.16.0028
Trata-se de processo de prestação de contas eleitorais de órgão partidário municipal, Partido Democrático Trabalhista - PDT de Novo
Itacolomi, apresentada em 06/11/2018, referente às Eleições Gerais de 2018, nos termos da Lei nº 9.504/1997 e Resolução TSE nº
23.553/2017.
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação vigente (art. 56, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Publicado o edital, previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Em seu parecer conclusivo, o órgão técnico opinou pela aprovação das contas, com ressalvas.
O órgão partidário manifestou-se, requerendo a aprovação das contas, sem ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas, com ressalvas.
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.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave, em especial, porque não houve qualquer movimentação financeira
durante o pleito de 2018 e o parecer do Ministério Público Eleitoral foi pela aprovação das contas, com ressalvas. As falhas verificadas não
comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas pela ausência de abertura de conta bancária, pois contraria o
disposto nos art. 10 e 56, II, "a" da Resolução TSE nº 23.553/2017.
ISTO POSTO, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT de
NOVO ITACOLOMI, referentes às Eleições Gerais de 2018, com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Registre-se a decisão no SICO.
Oportunamente, arquive-se.
Apucarana, 04 de fevereiro de 2019.
ORNELA CASTANHO
JUIZA ELEITORAL"
PRESTAÇÃO DE CONTAS n º 122-46.2018.6.16.0028
PARTIDO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
MUNICÍPIO: NOVO ITACOLOMI
ADVOGADO: JEFERSON POLICARPO DA SILVA – OAB/PR 29.958
Fica a parte interessada intimada do inteiro teor da r. decisão proferida nos autos de processo de Prestação de Contas acima
indicado.
"Autos nº 122-46.2018.6.16.0028
Trata-se de processo de prestação de contas eleitorais de órgão partidário municipal, Partido Humannista da Solidariedade - PHS de Novo
Itacolomi, apresentada em 06/11/2018, referente às Eleições Gerais de 2018, nos termos da Lei nº 9.504/1997 e Resolução TSE nº
23.553/2017.
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação vigente (art. 56, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Publicado o edital, previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Em seu parecer conclusivo, o órgão técnico opinou pela aprovação das contas, com ressalvas.
O órgão partidário manifestou-se, requerendo a aprovação das contas, sem ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas, com ressalvas.
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.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave, em especial, porque não houve qualquer movimentação financeira
durante o pleito de 2018 e o parecer do Ministério Público Eleitoral foi pela aprovação das contas, com ressalvas. As falhas verificadas não
comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas pela ausência de abertura de conta bancária, pois contraria o
disposto nos art. 10 e 56, II, "a" da Resolução TSE nº 23.553/2017.
ISTO POSTO, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha do PARTDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS de
NOVO ITACOLOMI, referentes às Eleições Gerais de 2018, com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
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Registre-se a decisão no SICO.
Oportunamente, arquive-se.
Apucarana, 04 de fevereiro de 2019.
ORNELA CASTANHO
JUIZA ELEITORAL"
PRESTAÇÃO DE CONTAS n º 123-31.2018.6.16.0028
PARTIDO: PARTIDO PROGRESSISTA - PP
MUNICÍPIO: NOVO ITACOLOMI
ADVOGADO: JEFERSON POLICARPO DA SILVA – OAB/PR 29.958
Fica a parte interessada intimada do inteiro teor da r. decisão proferida nos autos de processo de Prestação de Contas acima
indicado.
"Autos nº 123-31.2018.6.16.0028
Trata-se de processo de prestação de contas eleitorais de órgão partidário municipal, Partido Progressista - PP de Novo Itacolomi, apresentada
em 06/11/2018, referente às Eleições Gerais de 2018, nos termos da Lei nº 9.504/1997 e Resolução TSE nº 23.553/2017.
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação vigente (art. 56, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Publicado o edital, previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Em seu parecer conclusivo, o órgão técnico opinou pela aprovação das contas, com ressalvas.
O órgão partidário manifestou-se, requerendo a aprovação das contas, sem ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas, com ressalvas.
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.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave, em especial, porque não houve qualquer movimentação financeira
durante o pleito de 2018 e o parecer do Ministério Público Eleitoral foi pela aprovação das contas, com ressalvas. As falhas verificadas não
comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas pela ausência de abertura de conta bancária, pois contraria o
disposto nos art. 10 e 56, II, "a" da Resolução TSE nº 23.553/2017.
ISTO POSTO, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha do PARTIDO PROGRESSISTA - PP de NOVO ITACOLOMI,
referentes às Eleições Gerais de 2018, com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Registre-se a decisão no SICO.
Oportunamente, arquive-se.
Apucarana, 04 de fevereiro de 2019.
ORNELA CASTANHO
JUIZA ELEITORAL"
PRESTAÇÃO DE CONTAS n º 124-16.2018.6.16.0028
PARTIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
MUNICÍPIO: NOVO ITACOLOMI
ADVOGADO: JEFERSON POLICARPO DA SILVA – OAB/PR 29.958
Fica a parte interessada intimada do inteiro teor da r. decisão proferida nos autos de processo de Prestação de Contas acima
indicado.
"Autos nº 124-16.2018.6.16.0028
Trata-se de processo de prestação de contas eleitorais de órgão partidário municipal, Partido Social Democrático - PSD de Novo Itacolomi,
apresentada em 06/11/2018, referente às Eleições Gerais de 2018, nos termos da Lei nº 9.504/1997 e Resolução TSE nº 23.553/2017.
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação vigente (art. 56, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Publicado o edital, previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Em seu parecer conclusivo, o órgão técnico opinou pela aprovação das contas, com ressalvas.
O órgão partidário manifestou-se, requerendo a aprovação das contas, sem ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas, com ressalvas.
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.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave, em especial, porque não houve qualquer movimentação financeira
durante o pleito de 2018 e o parecer do Ministério Público Eleitoral foi pela aprovação das contas, com ressalvas. As falhas verificadas não
comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas pela ausência de abertura de conta bancária, pois contraria o
disposto nos art. 10 e 56, II, "a" da Resolução TSE nº 23.553/2017.
ISTO POSTO, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD de NOVO
ITACOLOMI, referentes às Eleições Gerais de 2018, com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da Resolução TSE
nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Registre-se a decisão no SICO.
Oportunamente, arquive-se.
Apucarana, 04 de fevereiro de 2019.
ORNELA CASTANHO
JUIZA ELEITORAL"
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PRESTAÇÃO DE CONTAS n º 117-24.2018.6.16.0028
PARTIDO: PARTIDO VERDE - PV
MUNICÍPIO: APUCARANA
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA – OAB/PR 37.722
Fica a parte interessada intimada do inteiro teor da r. decisão proferida nos autos de processo de Prestação de Contas acima
indicado.
"Autos nº 117-24.2018.6.16.0028
Trata-se de processo de prestação de contas eleitorais de órgão partidário municipal, Partido Verde de Apucarana, apresentada em
06/11/2018, referente às Eleições Gerais de 2018, nos termos da Lei nº 9.504/1997 e Resolução TSE nº 23.553/2017.
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação vigente (art. 56, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Publicado o edital, previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Em seu parecer conclusivo, a servidora do cartório eleitoral opinou pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas.
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.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma das irregularidades previstas no art. 68 da Resolução TSE 23.553/2017 e o parecer do
Ministério Público Eleitoral foi favorável à aprovação das contas. Logo, podem ser julgadas sem a realização de diligências, consoante o art. 69
da mesma norma.
ISTO POSTO, ante a regularidade, JULGO APROVADAS as contas de campanha do PARTIDO VERDE de APUCARANA referentes às
Eleições Gerais de 2018, com fulcro no art. 30, inciso I, da Lei nº 9.504/1997 e art. 77, inciso I, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Registre-se a decisão no SICO.
Oportunamente, arquive-se.
Apucarana, 30 de janeiro de 2019.
ORNELA CASTANHO
JUIZA ELEITORAL"
PRESTAÇÃO DE CONTAS n º 115-54.2018.6.16.0028
PARTIDO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
MUNICÍPIO: APUCARANA
ADVOGADO: PRISCILA IARA MARTINS – OAB/PR 62.734
Fica a parte interessada intimada do inteiro teor da r. decisão proferida nos autos de processo de Prestação de Contas acima
indicado.
"Autos nº 115-54.2018.6.16.0028
Trata-se de processo de prestação de contas eleitorais de órgão partidário municipal, Partido Democrático Trabalhista – PDT de Apucarana,
apresentada em 06/11/2018, referente às Eleições Gerais de 2018, nos termos da Lei nº 9.504/1997 e Resolução TSE nº 23.553/2017.
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação vigente (art. 56, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Publicado o edital, previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Em seu parecer conclusivo, a servidora do cartório eleitoral opinou pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas.
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.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma das irregularidades previstas no art. 68 da Resolução TSE 23.553/2017 e o parecer do
Ministério Público Eleitoral foi favorável à aprovação das contas. Logo, podem ser julgadas sem a realização de diligências, consoante o art. 69
da mesma norma.
ISTO POSTO, ante a regularidade, JULGO APROVADAS as contas de campanha do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT de
APUCARANA referentes às Eleições Gerais de 2018, com fulcro no art. 30, inciso I, da Lei nº 9.504/1997 e art. 77, inciso I, da Resolução TSE
nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Registre-se a decisão no SICO.
Oportunamente, arquive-se.
Apucarana, 30 de janeiro de 2019.
ORNELA CASTANHO
JUIZA ELEITORAL"
PRESTAÇÃO DE CONTAS n º 116-39.2018.6.16.0028
PARTIDO: PARTIDO PROGRESSISTA - PP
MUNICÍPIO: APUCARANA
ADVOGADO: TERENCE CESAR PENHARBEL – OAB/PR 48.094
Fica a parte interessada intimada do inteiro teor da r. decisão proferida nos autos de processo de Prestação de Contas acima
indicado.
"Autos nº 116-39.2018.6.16.0028
Trata-se de processo de prestação de contas eleitorais de órgão partidário municipal, Partido Progressista – PP de Apucarana, apresentada
em 06/11/2018, referente às Eleições Gerais de 2018, nos termos da Lei nº 9.504/1997 e Resolução TSE nº 23.553/2017.
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação vigente (art. 56, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
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Publicado o edital, previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Em seu parecer conclusivo, a servidora do cartório eleitoral opinou pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas.
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.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma das irregularidades previstas no art. 68 da Resolução TSE 23.553/2017 e o parecer do
Ministério Público Eleitoral foi favorável à aprovação das contas. Logo, podem ser julgadas sem a realização de diligências, consoante o art. 69
da mesma norma.
ISTO POSTO, ante a regularidade, JULGO APROVADAS as contas de campanha do PARTIDO PROGRESSISTA – PP de APUCARANA
referentes às Eleições Gerais de 2018, com fulcro no art. 30, inciso I, da Lei nº 9.504/1997 e art. 77, inciso I, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Registre-se a decisão no SICO.
Oportunamente, arquive-se.
Apucarana, 30 de janeiro de 2019.
ORNELA CASTANHO
JUIZA ELEITORAL"
PRESTAÇÃO DE CONTAS n º 118-09.2018.6.16.0028
PARTIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
MUNICÍPIO: APUCARANA
ADVOGADO: EVERTON FELIPE DE SOUZA – OAB/PR 68.403
Fica a parte interessada intimada do inteiro teor da r. decisão proferida nos autos de processo de Prestação de Contas acima
indicado.
"Autos nº 118-09.2018.6.16.0028
Trata-se de processo de prestação de contas eleitorais de órgão partidário municipal, Partido dos Trabalhadores - PT de Apucarana,
apresentada em 06/11/2018, referente às Eleições Gerais de 2018, nos termos da Lei nº 9.504/1997 e Resolução TSE nº 23.553/2017.
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação vigente (art. 56, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Publicado o edital, previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Em seu parecer conclusivo, o órgão técnico opinou pela aprovação das contas, com ressalvas.
O órgão partidário, intimado a se manifestar sobre o parecer conclusivo, quedou-se inerte. (art.75 da Resolução TSE nº 23.553/2017).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas, com ressalvas.
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.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave, em especial, porque não houve qualquer movimentação financeira
durante o pleito de 2018 e o parecer do Ministério Público Eleitoral foi pela aprovação das contas, com ressalvas. As falhas verificadas não
comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas (omissão na entrega das contas parciais).
ISTO POSTO, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT de
APUCARANA referentes às Eleições Gerais de 2018, com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da Resolução TSE
nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Registre-se a decisão no SICO.
Oportunamente, arquive-se.
Apucarana, 04 de fevereiro de 2019.
ORNELA CASTANHO
JUIZA ELEITORAL"
PRESTAÇÃO DE CONTAS n º 125-98.2018.6.16.0028
PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
MUNICÍPIO: APUCARANA
ADVOGADO: EDNA REGINA DE SOUZA – OAB/PR 86.565
Fica a parte interessada intimada do inteiro teor da r. decisão proferida nos autos de processo de Prestação de Contas acima
indicado.
"Autos nº 125-98.2018.6.16.0028
Trata-se de processo de prestação de contas eleitorais de órgão partidário municipal, Partido Trabalhista Brasileiro de Apucarana, apresentada
em 08/11/2018, referente às Eleições Gerais de 2018, nos termos da Lei nº 9.504/1997 e Resolução TSE nº 23.553/2017.
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação vigente (art. 56, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Publicado o edital, previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Em seu parecer conclusivo, o órgão técnico opinou pela aprovação das contas, com ressalvas.
O órgão partidário, intimado a se manifestar sobre o parecer conclusivo, quedou-se inerte. (art.75 da Resolução TSE nº 23.553/2017).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas, com ressalvas.
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.
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Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave, em especial, porque não houve qualquer movimentação financeira
durante o pleito de 2018 e o parecer do Ministério Público Eleitoral foi pela aprovação das contas, com ressalvas. As falhas verificadas não
comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas (ausência de abertura de conta bancária, omissão na entrega
das contas parciais e intempestividade na entrega das contas finais).
ISTO POSTO, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB de
APUCARANA referentes às Eleições Gerais de 2018, com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da Resolução TSE
nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Registre-se a decisão no SICO.
Oportunamente, arquive-se.
Apucarana, 04 de fevereiro de 2019.
ORNELA CASTANHO
JUIZA ELEITORAL"
PRESTAÇÃO DE CONTAS n º 130-23.2018.6.16.0028
PARTIDO: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
MUNICÍPIO: APUCARANA
ADVOGADO: ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO – OAB/PR 45.985
Fica a parte interessada intimada do inteiro teor da r. decisão proferida nos autos de processo de Prestação de Contas acima
indicado.
"Autos nº 130-23.2018.6.16.0028
Trata-se de processo de prestação de contas eleitorais de órgão partidário municipal, Partido da República de Apucarana, apresentada em
08/11/2018, referente às Eleições Gerais de 2018, nos termos da Lei nº 9.504/1997 e Resolução TSE nº 23.553/2017.
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação vigente (art. 56, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Publicado o edital, previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Em seu parecer conclusivo, o órgão técnico opinou pela aprovação das contas, com ressalvas.
O órgão partidário, intimado a se manifestar sobre o parecer conclusivo, quedou-se inerte. (art.75 da Resolução TSE nº 23.553/2017).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas, com ressalvas.
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.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave, em especial, porque não houve qualquer movimentação financeira
durante o pleito de 2018 e o parecer do Ministério Público Eleitoral foi pela aprovação das contas, com ressalvas. As falhas verificadas não
comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas (ausência de abertura de conta bancária, omissão na entrega
das contas parciais e intempestividade na entrega das contas finais).
ISTO POSTO, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha do PARTIDO DA REPÚBLICA - PR de APUCARANA
referentes às Eleições Gerais de 2018, com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Registre-se a decisão no SICO.
Oportunamente, arquive-se.
Apucarana, 04 de fevereiro de 2019.
ORNELA CASTANHO
JUIZA ELEITORAL"
PRESTAÇÃO DE CONTAS n º 132-90.2018.6.16.0028
PARTIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
MUNICÍPIO: APUCARANA
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA – OAB/PR 37.722
Fica a parte interessada intimada do inteiro teor da r. decisão proferida nos autos de processo de Prestação de Contas acima
indicado.
"Autos nº 132-90.2018.6.16.0028
Trata-se de processo de prestação de contas eleitorais de órgão partidário municipal, Partido da Social Democracia Brasileira de Apucarana,
apresentada em 08/11/2018, referente às Eleições Gerais de 2018, nos termos da Lei nº 9.504/1997 e Resolução TSE nº 23.553/2017.
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação vigente (art. 56, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Publicado o edital, previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Em seu parecer conclusivo, o órgão técnico opinou pela aprovação das contas, com ressalvas.
O órgão partidário, intimado a se manifestar sobre o parecer conclusivo, quedou-se inerte. (art.75 da Resolução TSE nº 23.553/2017).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas, com ressalvas.
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.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave, em especial, porque não houve qualquer movimentação financeira
durante o pleito de 2018 e o parecer do Ministério Público Eleitoral foi pela aprovação das contas, com ressalvas. As falhas verificadas não
comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas (ausência de abertura de conta bancária, omissão na entrega
das contas parciais e intempestividade na entrega das contas finais).
ISTO POSTO, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB de APUCARANA referentes às Eleições Gerais de 2018, com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Registre-se a decisão no SICO.
Oportunamente, arquive-se.
Apucarana, 04 de fevereiro de 2019.
ORNELA CASTANHO
JUIZA ELEITORAL"
PRESTAÇÃO DE CONTAS n º 133-75.2018.6.16.0028
PARTIDO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
MUNICÍPIO: APUCARANA
ADVOGADO: HERBERTH MENDES MOURA – OAB/PR 79.804
Fica a parte interessada intimada do inteiro teor da r. decisão proferida nos autos de processo de Prestação de Contas acima
indicado.
"Autos nº 133-75.2018.6.16.0028
Trata-se de processo de prestação de contas eleitorais de órgão partidário municipal, Partido Humanista da Solidariedade de Apucarana,
apresentada em 08/11/2018, referente às Eleições Gerais de 2018, nos termos da Lei nº 9.504/1997 e Resolução TSE nº 23.553/2017.
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação vigente (art. 56, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Publicado o edital, previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Em seu parecer conclusivo, o órgão técnico opinou pela aprovação das contas, com ressalvas.
O órgão partidário, intimado a se manifestar sobre o parecer conclusivo, quedou-se inerte. (art.75 da Resolução TSE nº 23.553/2017).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas, com ressalvas.
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.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave, em especial, porque não houve qualquer movimentação financeira
durante o pleito de 2018 e o parecer do Ministério Público Eleitoral foi pela aprovação das contas, com ressalvas. As falhas verificadas não
comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas (ausência de abertura de conta bancária, omissão na entrega
das contas parciais e intempestividade na entrega das contas finais).
ISTO POSTO, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha do PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS de
APUCARANA referentes às Eleições Gerais de 2018, com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da Resolução TSE
nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Registre-se a decisão no SICO.
Oportunamente, arquive-se.
Apucarana, 04 de fevereiro de 2019.
ORNELA CASTANHO
JUIZA ELEITORAL"
PRESTAÇÃO DE CONTAS n º 137-15.2018.6.16.0028
PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
MUNICÍPIO: APUCARANA
ADVOGADO: TERENCE C. PENHARBEL – OAB/PR 48.094
Fica a parte interessada intimada do inteiro teor da r. decisão proferida nos autos de processo de Prestação de Contas acima
indicado.
"Autos nº 137-15.2018.6.16.0028
Trata-se de processo de prestação de contas eleitorais de órgão partidário municipal, Partido Republicano da Ordem Social de Apucarana,
apresentada em 09/11/2018, referente às Eleições Gerais de 2018, nos termos da Lei nº 9.504/1997 e Resolução TSE nº 23.553/2017.
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação vigente (art. 56, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Publicado o edital, previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Em seu parecer conclusivo, o órgão técnico opinou pela aprovação das contas, com ressalvas.
O órgão partidário, intimado a se manifestar sobre o parecer conclusivo, quedou-se inerte. (art.75 da Resolução TSE nº 23.553/2017).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas, com ressalvas.
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.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave, em especial, porque não houve qualquer movimentação financeira
durante o pleito de 2018 e o parecer do Ministério Público Eleitoral foi pela aprovação das contas, com ressalvas. As falhas verificadas não
comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas (ausência de abertura de conta bancária, omissão na entrega
das contas parciais e intempestividade na entrega das contas finais).
ISTO POSTO, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
de APUCARANA referentes às Eleições Gerais de 2018, com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da Resolução
TSE nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Registre-se a decisão no SICO.
Oportunamente, arquive-se.
Apucarana, 04 de fevereiro de 2019.
ORNELA CASTANHO
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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JUIZA ELEITORAL"
PRESTAÇÃO DE CONTAS n º 139-82.2018.6.16.0028
PARTIDO: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN
MUNICÍPIO: APUCARANA
ADVOGADO: RODRIGO CORDEIRO DE LIMA – OAB/PR 77.199
Fica a parte interessada intimada do inteiro teor da r. decisão proferida nos autos de processo de Prestação de Contas acima
indicado.
"Autos nº 139-82.2018.6.16.0028
Trata-se de processo de prestação de contas eleitorais de órgão partidário municipal, Partido da Mobilização Nacional de Apucarana,
apresentada em 09/11/2018, referente às Eleições Gerais de 2018, nos termos da Lei nº 9.504/1997 e Resolução TSE nº 23.553/2017.
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação vigente (art. 56, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Publicado o edital, previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Em seu parecer conclusivo, o órgão técnico opinou pela aprovação das contas, com ressalvas.
O órgão partidário, intimado a se manifestar sobre o parecer conclusivo, quedou-se inerte. (art.75 da Resolução TSE nº 23.553/2017).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas, com ressalvas.
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.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave, em especial, porque não houve qualquer movimentação financeira
durante o pleito de 2018 e o parecer do Ministério Público Eleitoral foi pela aprovação das contas, com ressalvas. As falhas verificadas não
comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas (ausência de abertura de conta bancária, omissão na entrega
das contas parciais e intempestividade na entrega das contas finais).
ISTO POSTO, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha do PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN de
APUCARANA referentes às Eleições Gerais de 2018, com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da Resolução TSE
nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Registre-se a decisão no SICO.
Oportunamente, arquive-se.
Apucarana, 04 de fevereiro de 2019.
ORNELA CASTANHO
JUIZA ELEITORAL"
PRESTAÇÃO DE CONTAS n º 126-83.2018.6.16.0028
PARTIDO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
MUNICÍPIO: APUCARANA
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE PAVOLAK – OAB/PR 52.053
Fica a parte interessada intimada do inteiro teor da r. decisão proferida nos autos de processo de Prestação de Contas acima
indicado.
"Autos nº 126-83.2018.6.16.0028
Trata-se de processo de prestação de contas eleitorais de órgão partidário municipal, Partido Social Cristão - PSC de Apucarana, apresentada
em 08/11/2018, referente às Eleições Gerais de 2018, nos termos da Lei nº 9.504/1997 e Resolução TSE nº 23.553/2017.
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação vigente (art. 56, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Publicado o edital, previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Em seu parecer conclusivo, o órgão técnico opinou pela aprovação das contas, com ressalvas.
O órgão partidário, intimado a se manifestar sobre o parecer conclusivo, quedou-se inerte. (art.75 da Resolução TSE nº 23.553/2017).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas, com ressalvas.
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.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave, em especial, porque não houve qualquer movimentação financeira
durante o pleito de 2018 e o parecer do Ministério Público Eleitoral foi pela aprovação das contas, com ressalvas. As falhas verificadas não
comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas (ausência de abertura de conta bancária, omissão na entrega
das contas parciais e intempestividade na entrega das contas finais).
ISTO POSTO, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC de APUCARANA
referentes às Eleições Gerais de 2018, com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Registre-se a decisão no SICO.
Oportunamente, arquive-se.
Apucarana, 04 de fevereiro de 2019.
ORNELA CASTANHO
JUIZA ELEITORAL"
PRESTAÇÃO DE CONTAS n º 127-68.2018.6.16.0028
PARTIDO: DEMOCRATAS - DEM
MUNICÍPIO: APUCARANA
ADVOGADO: ANDRÉ LUIS MARÇAL DE OLIVIERA – OAB/PR 58.520
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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Fica a parte interessada intimada do inteiro teor da r. decisão proferida nos autos de processo de Prestação de Contas acima
indicado.
"Autos nº 127-68.2018.6.16.0028
Trata-se de processo de prestação de contas eleitorais de órgão partidário municipal, Democratas - DEM de Apucarana, apresentada em
08/11/2018, referente às Eleições Gerais de 2018, nos termos da Lei nº 9.504/1997 e Resolução TSE nº 23.553/2017.
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação vigente (art. 56, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Publicado o edital, previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Em seu parecer conclusivo, o órgão técnico opinou pela aprovação das contas, com ressalvas.
O órgão partidário, intimado a se manifestar sobre o parecer conclusivo, quedou-se inerte. (art.75 da Resolução TSE nº 23.553/2017).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas, com ressalvas.
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.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave, em especial, porque não houve qualquer movimentação financeira
durante o pleito de 2018 e o parecer do Ministério Público Eleitoral foi pela aprovação das contas, com ressalvas. As falhas verificadas não
comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas (ausência de abertura de conta bancária, omissão na entrega
das contas parciais e intempestividade na entrega das contas finais).
ISTO POSTO, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha do DEMOCRATAS - DEM de APUCARANA referentes às
Eleições Gerais de 2018, com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Registre-se a decisão no SICO.
Oportunamente, arquive-se.
Apucarana, 04 de fevereiro de 2019.
ORNELA CASTANHO
JUIZA ELEITORAL"
PRESTAÇÃO DE CONTAS n º 129-38.2018.6.16.0028
PARTIDO: PODEMOS - PODE
MUNICÍPIO: APUCARANA
ADVOGADO: WILSON SCARPELINI KAMINNSKI – OAB/PR 25.332
Fica a parte interessada intimada do inteiro teor da r. decisão proferida nos autos de processo de Prestação de Contas acima
indicado.
"Autos nº 129-38.2018.6.16.0028
Trata-se de processo de prestação de contas eleitorais de órgão partidário municipal, Podemos - PODE de Apucarana, apresentada em
08/11/2018, referente às Eleições Gerais de 2018, nos termos da Lei nº 9.504/1997 e Resolução TSE nº 23.553/2017.
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação vigente (art. 56, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Publicado o edital, previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Em seu parecer conclusivo, o órgão técnico opinou pela aprovação das contas, com ressalvas.
O órgão partidário, intimado a se manifestar sobre o parecer conclusivo, quedou-se inerte. (art.75 da Resolução TSE nº 23.553/2017).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas, com ressalvas.
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.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave, em especial, porque não houve qualquer movimentação financeira
durante o pleito de 2018 e o parecer do Ministério Público Eleitoral foi pela aprovação das contas, com ressalvas. As falhas verificadas não
comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas (ausência de abertura de conta bancária, omissão na entrega
das contas parciais e intempestividade na entrega das contas finais).
ISTO POSTO, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha do PODEMOS - PODE de APUCARANA referentes às
Eleições Gerais de 2018, com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Registre-se a decisão no SICO.
Oportunamente, arquive-se.
Apucarana, 04 de fevereiro de 2019.
ORNELA CASTANHO
JUIZA ELEITORAL"
PRESTAÇÃO DE CONTAS n º 134-60.2018.6.16.0028
PARTIDO: AVANTE
MUNICÍPIO: APUCARANA
ADVOGADO: IVANILDO DA SILVA – OAB/PR 50.955
Fica a parte interessada intimada do inteiro teor da r. decisão proferida nos autos de processo de Prestação de Contas acima
indicado.
"Autos nº 134-60.2018.6.16.0028
Trata-se de processo de prestação de contas eleitorais de órgão partidário municipal, Avante de Apucarana, apresentada em 08/11/2018,
referente às Eleições Gerais de 2018, nos termos da Lei nº 9.504/1997 e Resolução TSE nº 23.553/2017.
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação vigente (art. 56, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Publicado o edital, previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Em seu parecer conclusivo, o órgão técnico opinou pela aprovação das contas, com ressalvas.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas, com ressalvas.
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.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave, em especial, porque não houve qualquer movimentação financeira
durante o pleito de 2018 e o parecer do Ministério Público Eleitoral foi pela aprovação das contas, com ressalvas. As falhas verificadas não
comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas (ausência de abertura de conta bancária, omissão na entrega
das contas parciais e intempestividade na entrega das contas finais). Tendo em vista que já foi dada oportunidade para a parte se manifestar e
visto que não é necessária a realização de outras diligências, estas contas devem ser submetidas a julgamento.
ISTO POSTO, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha do AVANTE de APUCARANA, referentes às Eleições Gerais
de 2018, com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Registre-se a decisão no SICO.
Oportunamente, arquive-se.
Apucarana, 05 de fevereiro de 2019.
ORNELA CASTANHO
JUIZA ELEITORAL"
PRESTAÇÃO DE CONTAS n º 138-97.2018.6.16.0028
PARTIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
MUNICÍPIO: APUCARANA
ADVOGADO: IVANILDO DA SILVA – OAB/PR 50.955
Fica a parte interessada intimada do inteiro teor da r. decisão proferida nos autos de processo de Prestação de Contas acima
indicado.
"Autos nº 138-97.2018.6.16.0028
Trata-se de processo de prestação de contas eleitorais de órgão partidário municipal, Partido Socialista Brasileiro - PSB de Apucarana,
apresentada em 09/11/2018, referente às Eleições Gerais de 2018, nos termos da Lei nº 9.504/1997 e Resolução TSE nº 23.553/2017.
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação vigente (art. 56, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Publicado o edital, previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Em seu parecer conclusivo, o órgão técnico opinou pela aprovação das contas, com ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas, com ressalvas.
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.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave, em especial, porque não houve qualquer movimentação financeira
durante o pleito de 2018 e o parecer do Ministério Público Eleitoral foi pela aprovação das contas, com ressalvas. As falhas verificadas não
comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas (ausência de abertura de conta bancária, omissão na entrega
das contas parciais e intempestividade na entrega das contas finais). Tendo em vista que já foi dada oportunidade para a parte se manifestar e
visto que não é necessária a realização de outras diligências, estas contas devem ser submetidas a julgamento.
ISTO POSTO, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB de
APUCARANA, referentes às Eleições Gerais de 2018, com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da Resolução
TSE nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Registre-se a decisão no SICO.
Oportunamente, arquive-se.
Apucarana, 05 de fevereiro de 2019.
ORNELA CASTANHO
JUIZA ELEITORAL"

PRESTAÇÃO DE CONTAS n º 119-91.2018.6.16.0028
PARTIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
MUNICÍPIO: CAMBIRA
ADVOGADO: ANDERSON JUNIO DE OLIVEIRA E CASTRO – OAB/PR 71.858
Fica a parte interessada intimada do inteiro teor da r. decisão proferida nos autos de processo de Prestação de Contas acima
indicado.
"Autos nº 119-91.2018.6.16.0028
Trata-se de processo de prestação de contas eleitorais de órgão partidário municipal, Partido Popular Socialista - PPS de Cambira,
apresentada em 06/11/2018, referente às Eleições Gerais de 2018, nos termos da Lei nº 9.504/1997 e Resolução TSE nº 23.553/2017.
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação vigente (art. 56, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Publicado o edital, previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Em seu parecer conclusivo, o órgão técnico opinou pela aprovação das contas, com ressalvas.
O órgão partidário, intimado a se manifestar sobre o parecer conclusivo, quedou-se inerte. (art.75 da Resolução TSE nº 23.553/2017).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas, com ressalvas.
É o relatório.
DECIDO.

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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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.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave, em especial, porque não houve qualquer movimentação financeira
durante o pleito de 2018 e o parecer do Ministério Público Eleitoral foi pela aprovação das contas, com ressalvas. As falhas verificadas não
comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas (ausência de abertura de conta bancária e intempestividade
na entrega das contas parciais).
ISTO POSTO, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS de CAMBIRA
referentes às Eleições Gerais de 2018, com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Registre-se a decisão no SICO.
Oportunamente, arquive-se.
Apucarana, 04 de fevereiro de 2019.
ORNELA CASTANHO
JUIZA ELEITORAL"
PRESTAÇÃO DE CONTAS n º 142-37.2018.6.16.0028
PARTIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
MUNICÍPIO: CAMBIRA
ADVOGADO: GENEZIO BELARMINO IZIDORO – OAB/PR 6.442
Fica a parte interessada intimada do inteiro teor da r. decisão proferida nos autos de processo de Prestação de Contas acima
indicado.
"Autos nº 142-37.2018.6.16.0028
Trata-se de processo de prestação de contas eleitorais de órgão partidário municipal, Partido Socialista Brasileiro - PSB de Cambira,
apresentada em 08/11/2018, referente às Eleições Gerais de 2018, nos termos da Lei nº 9.504/1997 e Resolução TSE nº 23.553/2017.
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação vigente (art. 56, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Publicado o edital, previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Em seu parecer conclusivo, o órgão técnico opinou pela aprovação das contas, com ressalvas.
O órgão partidário, intimado a se manifestar sobre o parecer conclusivo, quedou-se inerte. (art.75 da Resolução TSE nº 23.553/2017).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas, com ressalvas.
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.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave, em especial, porque não houve qualquer movimentação financeira
durante o pleito de 2018 e o parecer do Ministério Público Eleitoral foi pela aprovação das contas, com ressalvas. As falhas verificadas não
comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas (ausência de abertura de conta bancária, omissão na entrega
das contas parciais e intempestividade na entrega das contas finais).
ISTO POSTO, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB de
CAMBIRA referentes às Eleições Gerais de 2018, com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Registre-se a decisão no SICO.
Oportunamente, arquive-se.
Apucarana, 04 de fevereiro de 2019.
ORNELA CASTANHO
JUIZA ELEITORAL"
PRESTAÇÃO DE CONTAS n º 143-22.2018.6.16.0028
PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
MUNICÍPIO: CAMBIRA
ADVOGADO: ANDERSON JUNIO DE OLIVEIRA E CASTRO – OAB/PR 71.858
Fica a parte interessada intimada do inteiro teor da r. decisão proferida nos autos de processo de Prestação de Contas acima
indicado.
"Autos nº 143-22.2018.6.16.0028
Trata-se de processo de prestação de contas eleitorais de órgão partidário municipal, Partido Republicano da Ordem Social - PROS de
Cambira, apresentada em 08/11/2018, referente às Eleições Gerais de 2018, nos termos da Lei nº 9.504/1997 e Resolução TSE nº
23.553/2017.
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação vigente (art. 56, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Publicado o edital, previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Em seu parecer conclusivo, o órgão técnico opinou pela aprovação das contas, com ressalvas.
O órgão partidário, intimado a se manifestar sobre o parecer conclusivo, quedou-se inerte. (art.75 da Resolução TSE nº 23.553/2017).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas, com ressalvas.
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.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave, em especial, porque não houve qualquer movimentação financeira
durante o pleito de 2018 e o parecer do Ministério Público Eleitoral foi pela aprovação das contas, com ressalvas. As falhas verificadas não
comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas (ausência de abertura de conta bancária, omissão na entrega
das contas parciais e intempestividade na entrega das contas finais).
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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ISTO POSTO, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS
de CAMBIRA referentes às Eleições Gerais de 2018, com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da Resolução TSE
nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Registre-se a decisão no SICO.
Oportunamente, arquive-se.
Apucarana, 04 de fevereiro de 2019.
ORNELA CASTANHO
JUIZA ELEITORAL"
PRESTAÇÃO DE CONTAS n º 148-44.2018.6.16.0028
PARTIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
MUNICÍPIO: CAMBIRA
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA – OAB/PR 37.722
Fica a parte interessada intimada do inteiro teor da r. decisão proferida nos autos de processo de Prestação de Contas acima
indicado.
"Autos nº 148-44.2018.6.16.0028
Trata-se de processo de prestação de contas eleitorais de órgão partidário municipal, Partido Social Democrático - PSD de Cambira,
apresentada em 08/11/2018, referente às Eleições Gerais de 2018, nos termos da Lei nº 9.504/1997 e Resolução TSE nº 23.553/2017.
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação vigente (art. 56, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Publicado o edital, previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Em seu parecer conclusivo, o órgão técnico opinou pela aprovação das contas, com ressalvas.
O órgão partidário, intimado a se manifestar sobre o parecer conclusivo, quedou-se inerte. (art.75 da Resolução TSE nº 23.553/2017).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas, com ressalvas.
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.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave, em especial, porque não houve qualquer movimentação financeira
durante o pleito de 2018 e o parecer do Ministério Público Eleitoral foi pela aprovação das contas, com ressalvas. As falhas verificadas não
comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas (ausência de abertura de conta bancária, omissão na entrega
das contas parciais e intempestividade na entrega das contas finais).
ISTO POSTO, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD de CAMBIRA
referentes às Eleições Gerais de 2018, com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Registre-se a decisão no SICO.
Oportunamente, arquive-se.
Apucarana, 04 de fevereiro de 2019.
ORNELA CASTANHO
JUIZA ELEITORAL"

38ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

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

50ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

RELAÇÃO Nº 002/2019
RELAÇÃO Nº 002/2019
EDITAL 01/2019
A Excelentíssima Senhora PATRÍCIA MANTOVANI ACOSTA, Juíza Eleitoral da 50ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais, e em
obediência ao contido nos termos da Resolução TSE nº 23.553/2017, FAZ SABER, a todos os interessados que virem ou tiverem
conhecimento do presente Edital, que os seguintes órgãos partidários e respectivos responsáveis apresentaram declaração de ausência de
movimentação financeira de recursos, facultando-se a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste edital, a
apresentação de impugnação que dever ser feita em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período:
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
ÓRGÃO PARTIDÁRIO

PRESIDENTE

TESOUREIRO

MUNICÍPIO

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

GILMAR CAMARGO ROSA

ANTONIO GRABOSKI NETO

CONTENDA

PARTIDO
DA
MOBILIZAÇÃO
NACIONAL
PARTIDO SOCIAL LIBERAL

ROBSON
RICARDO
FURMAN
EDISON ROBERTO SILVA

MARCELO
GUSTAVO
FURMAN
MARCOS AURELIO CRUZ

ARAUCÁRIA
ARAUCÁRIA

PARTIDO
BRASILEIRO
PARTIDO
DEMOCRATICO

PEDRO
SOBRINHO
RICARDO
ESCHER

RODOLFO MAIDL GOLL

CONTENDA

JUCINEIA GUERRA SOARES

ARAUCÁRIA

REPÚBLICANO
SOCIAL

MORTENSEN
ALBERTO

Ficam cientes os partidos políticos e todos os demais interessados que, no prazo de três dias, poderão impugnar as prestações de contas em
questão, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais
ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (Lei no 9.096, de 1995, art. 35).
E para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente edital, que será publicado no Diário de Justiça Eletrônico - DJE Dado e passado
nesta cidade de Araucária, aos 28 dias do mês de janeiro de 2019. Eu, Yna Honda, (Chefe de Cartório), digitei e subscrevi.

Patrícia Mantovani Acosta
Juíza Eleitoral

RELAÇÃO Nº 002/2019
RELAÇÃO Nº 002/2019
EDITAL 01/2019
A Excelentíssima Senhora PATRÍCIA MANTOVANI ACOSTA, Juíza Eleitoral da 50ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais, e em
obediência ao contido nos termos da Resolução TSE nº 23.553/2017, FAZ SABER, a todos os interessados que virem ou tiverem
conhecimento do presente Edital, que os seguintes órgãos partidários e respectivos responsáveis apresentaram declaração de ausência de
movimentação financeira de recursos, facultando-se a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste edital, a
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apresentação de impugnação que dever ser feita em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período:
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
ÓRGÃO PARTIDÁRIO

PRESIDENTE

TESOUREIRO

MUNICÍPIO

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

GILMAR CAMARGO ROSA

ANTONIO GRABOSKI NETO

CONTENDA

PARTIDO
DA
MOBILIZAÇÃO
NACIONAL
PARTIDO SOCIAL LIBERAL

ROBSON
RICARDO
FURMAN
EDISON ROBERTO SILVA

MARCELO
GUSTAVO
FURMAN
MARCOS AURELIO CRUZ

ARAUCÁRIA
ARAUCÁRIA

PARTIDO
BRASILEIRO
PARTIDO
DEMOCRATICO

PEDRO
SOBRINHO
RICARDO
ESCHER

RODOLFO MAIDL GOLL

CONTENDA

JUCINEIA GUERRA SOARES

ARAUCÁRIA

REPÚBLICANO
SOCIAL

MORTENSEN
ALBERTO

Ficam cientes os partidos políticos e todos os demais interessados que, no prazo de três dias, poderão impugnar as prestações de contas em
questão, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais
ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (Lei no 9.096, de 1995, art. 35).
E para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente edital, que será publicado no Diário de Justiça Eletrônico - DJE Dado e passado
nesta cidade de Araucária, aos 28 dias do mês de janeiro de 2019. Eu, Yna Honda, (Chefe de Cartório), digitei e subscrevi.

Patrícia Mantovani Acosta
Juíza Eleitoral

68ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS n. 130-97.2018.6.16.0068
MUNICÍPIO: CASCAVEL
PARTIDO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
PRESIDENTE: ALSIR PELISSARO
TESOUREIRO: CLETIRIO FERREIRA FOISTLER
ADVOGADO: MOACIR FRANCISCO VOZNIAK – OAB/PR 54.148
JUÍZA: DRA. FILOMAR HELEZA PEROSA CAREZIA
De ordem da MM. Juíza Eleitoral, Dra. Filomar Helena Perosa Carezia, ficam os prestadores devidamente intimados para que, de acordo com
o previsto no artigo 72, § 1º da Resolução - TSE nº 23.553/2017, manifestem-se, no prazo de 03 (três) dias, a respeito das
impropriedades/irregularidades apontadas no relatório preliminar para expedição de diligências, complementado as informações ou sanando as
impropriedades/irregularidades ali apontadas.
Cascavel, 06 de fevereiro de 2019.
Valmor Adriano Burille
Chefe do Cartório da 68ª ZE, e. e.

70ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação n.º 5/2019
EDITAL Nº 10/2019
De ordem da Excelentíssima Senhora Doutora LETÍCIA LILIAN KIRSCHNICK SEYR, MM. Juíza da 70ª Zona Eleitoral de Jandaia do Sul,
Estado do Paraná, faço saber ao(s) interessado(s) que foi(ram) apresentada(s) perante este Juízo Eleitoral a(s) prestação(ões) de contas
relativa(s) às Eleições de 2018, pelo(s) partido(s) político(s) e responsável(is) abaixo relacionado(s), do município de BOM SUCESSO/PR:
PARTIDO POLÍTICO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS (Comissão Provisória)
ARCHANJO THEZOLIN FILHO (Presidente da Comissão Provisória)
MARIA APARECIDA DA SILVA (Membro da Comissão Provisória)

Nº DOS AUTOS

PROTOCOLO

95-34.2018.6.16.0070

4.529/2019
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Nos termos do artigo 59, caput, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, caberá a qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério
Público, bem como qualquer outro interessado, no prazo de 03 (três) dias, contados da publicação deste edital, a apresentação de impugnação
à(s) prestação(ões) de contas, que deverá ser formulada em petição fundamentada dirigida ao Juízo Eleitoral, relatando fatos e indicando
provas, indícios e circunstâncias.
Dado e passado nesta cidade de Jandaia do Sul, Estado do Paraná, ao 6 (seis) dias do mês de fevereiro do ano de 2019. Eu, William Roberto
Vargas Serra/Chefe de Cartório da 70ª Zona Eleitoral, preparei, conferi e subscrevo o presente edital.
William Roberto Vargas Serra
Chefe de Cartório da 70ª Zona Eleitoral
(Autorizado Portaria n.º 1/2018)

82ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÃO NA FORMA DA LEI - RELATÓRIO PRELIMINAR - PRESTAÇÃO CONTAS - ELEIÇÕES 2018
Autos n. 95-95.2018.6.16.0082 – Prestação de Contas – Eleições 2018
Partido: Partido Social Democrático – PSD
Presidente: Wagner Luiz Oliveira Martins
Tesoureiro: Carina Pereira Baron Martins
Advogada: Bruna Lemes Fogaça – OAB/PR n. 62.899
Município: Ribeirão do Pinhal/PR
Intimação advogado partido requerente, relatório preliminar para expedição de diligências Eleições Gerais 2018.
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
Em cumprimento ao que dispõe a Resolução TSE n. 23.553/2017, solicita-se a baixa dos autos em diligência, para que a direção partidária
acima nominada, manifestando-se sobre as questões abaixo relacionadas, complemente as informações prestadas nos presentes autos, bem
como apresente os esclarecimentos necessários ao exame ou, ainda, sane as falhas abaixo relacionadas, no prazo de 3 (três) dias.
1.
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1.
Prazo de entrega
1.1.2.
Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 - 09/09/2018 a
13/09/2018).
1.1.3 Prestação de contas final
Prestação de contas entregues em 23/01/2019, 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):
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário,se houver;
Extrato
das
contas
bancárias
destinadas
à
movimentação
de
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC),se houver;
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos;
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas aos recursos do Fundo
Partidário;
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas a Outros Recursos;
Declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha constituídas por bens móveis ou imóveis,
quando houver;
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário;
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC);
Autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido político, acordo expressamente
formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação;
Comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou de recursos de origem não
identificada ou guia de
recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada, conforme o caso;
Comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não utilizados;
Demonstrativo de eventuais sobras ou dívidas de campanha;
Ribeirão do Pinhal, 06 de fevereiro de 2019.
Adriano Luis Muller da Silva
Chefe de Cartório Substituto
Autos n. 98-50.2018.6.16.0082 – Prestação de Contas – Eleições 2018
Partido: Partido da Mobilização Nacional – PMN
Presidente: Nabor Dutra de Paula
Tesoureiro: Helio Lopes da Silva
Advogada: Marina Marcelino Coutinho – OAB/PR n. 91.310
Município: Ribeirão do Pinhal/PR
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br

Ano X - Número 025

Curitiba, sexta-feira, 8 de fevereiro de 2019

Página 39

Intimação advogado partido requerente, relatório preliminar para expedição de diligências Eleições Gerais 2018.
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
Em cumprimento ao que dispõe a Resolução TSE n. 23.553/2017, solicita-se a baixa dos autos em diligência, para que a direção partidária
acima nominada, manifestando-se sobre as questões abaixo relacionadas, complemente as informações prestadas nos presentes autos, bem
como apresente os esclarecimentos necessários ao exame ou, ainda, sane as falhas abaixo relacionadas, no prazo de 3 (três) dias.:
1.
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1.
Prazo de entrega
1.1.2.
Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.1.3.
Prestação de contas final primeiro turno
Prestação de contas entregue em 23/01/2019, 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):
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário,se houver;
Extrato
das
contas
bancárias
destinadas
à
movimentação
de
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC),se houver;
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos;
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas aos recursos do Fundo
Partidário;
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas a Outros Recursos;
Declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha constituídas por bens móveis ou imóveis,
quando houver;
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário;
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC);
Autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido político, acordo expressamente
formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação;
Comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou de recursos de origem não
identificada ou guia de
recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada, conforme o caso;
Comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não utilizados;
Demonstrativo de eventuais sobras ou dívidas de campanha;
Ribeirão do Pinhal, 06 de fevereiro de 2019.
Adriano Luis Muller da Silva
Chefe de Cartório Substituto
Autos n. 100-20.2018.6.16.0082 – Prestação de Contas – Eleições 2018
Partido: Partido da Republica – PR
Presidente: Joao Antonio Gonçalves de Oliveira
Tesoureiro: Cicero Rogério Sanches
Advogad0: Odilon de Assis Neto – OAB/PR n. 94.073
Município: Ribeirão do Pinhal/PR
Intimação advogado partido requerente, relatório preliminar para expedição de diligências Eleições Gerais 2018.
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
Em cumprimento ao que dispõe a Resolução TSE n. 23.553/2017, solicita-se a baixa dos autos em diligência, para que a direção partidária
acima nominada, manifestando-se sobre as questões abaixo relacionadas, complemente as informações prestadas nos presentes autos, bem
como apresente os esclarecimentos necessários ao exame ou, ainda, sane as falhas abaixo relacionadas, no prazo de 3 (três) dias.:
1.
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1.
Prazo de entrega
1.1.2.
Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.1.3.
Prestação de contas final primeiro turno
Prestação de contas entregue em 23/01/2019, 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):
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário,se houver;
Extrato
das
contas
bancárias
destinadas
à
movimentação
de
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC),se houver;
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos;
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas aos recursos do Fundo
Partidário;
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas a Outros Recursos;
Declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha constituídas por bens móveis ou imóveis,
quando houver;
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário;
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC);

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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Autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido político, acordo expressamente
formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação;
Comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou de recursos de origem não
identificada ou guia de
recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada, conforme o caso;
Comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não utilizados;
Demonstrativo de eventuais sobras ou dívidas de campanha;
Ribeirão do Pinhal, 06 de fevereiro de 2019.
Adriano Luis Muller da Silva
Chefe de Cartório Substituto
Autos n. 102-87.2018.6.16.0082 – Prestação de Contas – Eleições 2018
Partido: Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente: Claudio Mariano Dantas
Tesoureiro: Zenaide de Lourdes Del Padre Rodrigues
Advogada: Odilon de Assis Neto – OAB/PR n. 94.073
Município: Ribeirão do Pinhal/PR
Intimação advogado partido requerente, relatório preliminar para expedição de diligências Eleições Gerais 2018.
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
Em cumprimento ao que dispõe a Resolução TSE n. 23.553/2017, solicita-se a baixa dos autos em diligência, para que a direção partidária
acima nominada, manifestando-se sobre as questões abaixo relacionadas, complemente as informações prestadas nos presentes autos, bem
como apresente os esclarecimentos necessários ao exame ou, ainda, sane as falhas abaixo relacionadas, no prazo de 3 (três) dias.:
1.
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1.
Prazo de entrega
1.1.2.
Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.1.3.
Prestação de contas final primeiro turno
Prestação de contas entregue em 23/01/2019, 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):
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário,se houver;
Extrato
das
contas
bancárias
destinadas
à
movimentação
de
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC),se houver;
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos;
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas aos recursos do Fundo
Partidário;
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas a Outros Recursos;
Declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha constituídas por bens móveis ou imóveis,
quando houver;
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário;
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC);
Autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido político, acordo expressamente
formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação;
Comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou de recursos de origem não
identificada ou guia de
recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada, conforme o caso;
Comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não utilizados;
Demonstrativo de eventuais sobras ou dívidas de campanha;
Ribeirão do Pinhal, 06 de fevereiro de 2019.
Adriano Luis Muller da Silva
Chefe de Cartório Substituto
Autos n. 103-72.2018.6.16.0082 – Prestação de Contas – Eleições 2018
Partido: Partido Republicano Brasileiro – PRB
Presidente: Carlito Thome da Silva Junior
Tesoureiro: Rodrigo Lanini Borges
Advogada: Julio Ricardo Aparecido de Melo Rosa – OAB/PR n. 21.421
Município: Ribeirão do Pinhal/PR
Intimação advogado partido requerente, relatório preliminar para expedição de diligências Eleições Gerais 2018.
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
Em cumprimento ao que dispõe a Resolução TSE n. 23.553/2017, solicita-se a baixa dos autos em diligência, para que a direção partidária
acima nominada, manifestando-se sobre as questões abaixo relacionadas, complemente as informações prestadas nos presentes autos, bem
como apresente os esclarecimentos necessários ao exame ou, ainda, sane as falhas abaixo relacionadas, no prazo de 3 (três) dias.:
1.
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1.
Prazo de entrega
1.1.2.
Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.1.3.
Prestação de contas final primeiro turno
Prestação de contas entregue em 23/01/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
1.2.
Peças integrantes:
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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Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº
23.553/2017):
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário,se houver;
Extrato
das
contas
bancárias
destinadas
à
movimentação
de
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC),se houver;
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos;
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas aos recursos do Fundo
Partidário;
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas a Outros Recursos;
Declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha constituídas por bens móveis ou imóveis,
quando houver;
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário;
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC);
Autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido político, acordo expressamente
formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação;
Comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou de recursos de origem não
identificada ou guia de
recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada, conforme o caso;
Comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não utilizados;
Demonstrativo de eventuais sobras ou dívidas de campanha;
Ribeirão do Pinhal, 06 de fevereiro de 2019.
Adriano Luis Muller da Silva
Chefe de Cartório Substituto

88ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação 02/2019
Autos:02017.2016.6.16.0088 – Prestação de Contas
Partido Político: Partido dos Trabalhadores - PT
Advogada: Laisa Theodor Brois – OAB/PR 65.868
Assunto: INTIMAÇÃO.
Vistos e examinados estes autos de prestação de contas anual do exercício financeiro 2016 do Partido dos Trabalhadores – PT, registrados
sob nº 02-17.2018.6.16.0088 (protocolo nº 7.297/2018).
Sentença
1. Relatório.
Trata-se de prestação de contas anual do exercício financeiro 2016 do Partido dos Trabalhadores – PT.
O partido prestou contas por meio de prestação de contas completa com movimentação de recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro.
Publicado o edital relatando a apresentação da declaração, o prazo facultado a qualquer interessado decorreu sem impugnação.
Certificada a não localização de extratos do órgão partidário, o partido acostou os extratos em fls. 57.
Apresentada análise técnica pelo servidor da Justiça Eleitoral, instruída com consulta à relação de membros do órgão diretivo, e parecer do
Ministério Público Eleitoral, ambos pela desaprovação das contas.
Intimado acerca das conclusões da análise técnica e do parecer do Ministério Público Eleitoral, o órgão partidário acostou extratos bancários e
o recibo eleitoral constando a arrecadação de recursos no montante de R$ 2.839,55 (dois mil e oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e
cinco centavos.
É o essencial.
2. Do julgamento das contas.
A forma como prestadas as contas pelo partido está prevista no art. 29 da Resolução 23.546/2017 do TSE, a qual revogou a Resolução
23.464/2015. Anoto que a ideia descrita naquele dispositivo legal de declaração pelos partidos é auferir a entrega de todos os documentos
descritos no dispositivo, os quais se encontram presentes nos autos examinados.
Não houve arrecadação de recursos advindos do fundo partidário, tendo em vista que as receitas advieram do diretório nacional do partido,
conforme recibo eleitoral de fls. 55, e certidão de fls. 38.
O parecer técnico bem como o ministerial sugerem a desaprovação de contas pelos motivos descritos a seguir: intempestividade das contas,
não emissão de recibos eleitorais; não apresentação das contas de campanha das eleições 2016.
Tais impropriedades, adstritas a falhas e ausências, possuem natureza formal e, por si só, não comprometeriam a regularidade das contas
prestadas, hipótese em que bastaria a ressalva. Nesse sentido:
"Aprovam-se com ressalvas as contas anuais de agremiação partidária de reduzida expressividade no cenário político estadual, sem
irregularidade de natureza grave, que não percebeu cotas do fundo partidário, não possui patrimônio, não contraiu despesas nem obteve
receitas e tampouco teve lucro ou prejuízo no exercício. Inexistência de valores a transitar em conta bancária específica, o que desnatura a
necessidade de abertura desta." (Recurso Eleitoral nº 2976, Acórdão nº 24016 de 24/04/2014, Relator JOSÉ LUÍS BLASZAK, Publicação:
DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 1632, Data 02/05/2014, Página 2-9).
Considerando, ainda, que considerada a reduzida expressividade do partido no cenário político do município, que não recebeu cotas do fundo
partidário, não contraiu despesas e receitas vultosas, e não possui patrimônio e sequer sede própria, houve aqui irregularidade outra, passível
de ser superada.
Embora a prestação de contas referente às eleições 2016 não foi entregue, esta foi objeto de procedimento próprio da serventia eleitoral e as
consequências desta omissão estão vinculadas àquele procedimento, não podendo interferir no julgamento destes autos.
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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Reza o artigo 46, inciso II e III da Resolução 23.546/2017:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;
III - pela desaprovação, quando:
a) verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas;
b) apresentados apenas parcialmente os documentos e informações de que trata o art. 29 e não seja possível verificar a movimentação
financeira do órgão partidário; ou
c) verificado que a declaração de que trata o § 2º do art. 28 não corresponde à verdade;
Por não vislumbrar qualquer questão disposta no inciso III, aprovo as contas do partido, com as ressalvas apontadas, dada a verificação de
irregularidade que não comprometem a sua integralidade (art. 46, II, da Resolução TSE nº 23.546/2017).
3. Dispositivo.
Diante do exposto, nos termos do art. 46, II, da Resolução nº 23.546/2017 do Tribunal Superior Eleitoral, julgo aprovadas, com ressalvas as
contas referentes ao ano de 2016.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cumpra-se.
Após, ausente irresignação, arquive-se.
Cianorte/PR, 04 de fevereiro de 2019.
Thiago Cavicchioli Dias
Juiz Eleitoral

99ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação de Publicação n.º 03/2019
REPRESENTAÇÃO N.º 102-36.2018.6.16.0099
CLASSE 42
MUNICÍPIO: CONGONHINHAS
REPRESENTANTE:APARECIDO RENATO HONÓRIO
ADVOGADOS: LUÍS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES, OAB/PR N.º 36846
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA, OAB/PR N.º 74.746
REPRESENTADO: CLEBER MARIANO DA SILVA
ADVOGADO: JULIANE FERREIRA TRESSOLDI, OAB/PR N.º 60.816
REPRESENTADO: JOSÉ CARIAS PENAS
ADVOGADO: TIAGO DE FREITAS SIQUEIRA, OAB/PR N.º 80.852
JUIZ: LEONARDO ALEKSANDER FERRAZ SFÓRZA
Intimação, na forma da lei, dos representados e seus advogados para apresentação de alegações finais, no prazo de 2 (dois) dias, conforme
despacho proferido em audiência, nos autos acima mencionados, pelo MM. Juiz Eleitoral Substituto, Dr. Elvis Nivaldo dos Santos Pavan:
" "1. Acolho a desistência das testemunhas. 2. Abra-se vista às partes para alegações finais no prazo sucessivo de 2 (dois) dias; 3. Após vista
ao Ministério Público; 4. Por fim conclusos para a sentença."

107ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Edital 07/2019
E D I T A L N.º 0 7 / 2 0 1 9
O Excelentíssimo Senhor, Dr. Murilo Conehero Ghizzi, Juiz Substituto da 107ª Zona Eleitoral de Capanema, Estado do Paraná, na forma da lei,
FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, para eventual impugnação no prazo de 03 (três)
dias da publicação deste, nos termos do art. 59, da Resolução TSE n.º 23.5557/17, que foi protocolizadas perante este Juízo a Prestação de
Contas referente às Eleições Gerais de 2018, dos seguintes órgãos partidários:
- PC 53-68.2018.6.16.0107 – PT – Partido dos Trabalhadores do Município de Pérola D´Oeste - PR e seus responsáveis Elizandro Paulo
Krajczyk, presidente e, Luiz Ubinski, tesoureiro;
- PC 66-67.2018.6.16.0107 – PMN – Partido da Mobilização Nacional do Município de Capanema - PR e seus responsáveis Heliel Pedro
Engel, presidente e, Valtair Arnold, tesoureiro;
- PC 67-52.2018.6.16.0107 – PSB – Partido Socialista Brasileiro do Município de Capanema - PR e seus responsáveis Marcos Antonio Lima,
presidente e, Gilsania Roso, tesoureiro;
- PC 61-45.2018.6.16.0107 – Progressistas do Município de Capanema - PR e seus responsáveis João Szimanski, presidente e, Marcelino
Ampessan, tesoureiro;
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- PC 69-22.2018.6.16.0107 – Progressistas do Município de Planalto - PR e seus responsáveis Lizandra Cristina Boni, presidente e, Roberto
Aloysio Goergen, tesoureiro;
- PC 70-07.2018.6.16.0107 – PT – Partido dos Trabalhadores do Município de Planalto - PR e seus responsáveis Berlindo Leviski, presidente
e, Edson Elizandro Griebler, tesoureiro;
- PC 65-82.2018.6.16.0107 – PR – Partido da República do Município de Capanema - PR e seus responsáveis Valter Silva dos Santos,
presidente e, Gerson Fabio Schmitz, tesoureiro;
- PC 60-60.2018.6.16.0107 – PRB – Partido Republicano Brasileiro do Município de Capanema - PR e seus responsáveis Glauco Gennaro
Roveda, presidente e, Luciano dos Santos Machado, tesoureiro;
Eventual impugnação deve ser apresentada no prazo de 03 (três) dias, em petição fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem
a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis em dinheiro no período correspondente.
Dado e Passado neste Cartório da 107ª Zona Eleitoral de Capanema, Estado do Paraná, aos 06 de fevereiro de 2019. Eu, ________________
(Márcio L. Müller), Analista Judiciário Eleitoral, o editei e subscrevi.
Márcio L. Müller - Analista Judiciário
Assina Autorizado pela Portaria n. 01/2015

Edital 08/2019
E D I T A L N.º 0 8 / 2 0 1 9
O Excelentíssimo Senhor, Dr. Murilo Conehero Ghizzi, Juiz Substituto da 107ª Zona Eleitoral de Capanema, Estado doParaná, na forma da lei,
FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, para eventual impugnação no prazo de 03 (três) dias da
publicação deste, nos termos do art. 59, da Resolução TSE n.º 23.5557/17, que foi protocolizadas perante este Juízo a Prestação de Contas
referente às Eleições Gerais de 2018, dos seguintes órgãos partidários:
- PC 55-38.2018.6.16.0107 – PSC – Partido Social Cristão do Município de Pérola D´Oeste - PR e seus responsáveis Nilso Engels, presidente
e, Carlos Francisco Gabiatti, tesoureiro;
- PC 54-53.2018.6.16.0107 – MDB – Movimento Democrático Brasileiro do Município de Pérola D´Oeste - PR e seus responsáveis Gilmar
Valdemar Machado, presidente e, Tarcisio Hettwer, tesoureiro;
Eventual impugnação deve ser apresentada no prazo de 03 (três) dias, em petição fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem
a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis em dinheiro no período correspondente.
Dado e Passado neste Cartório da 107ª Zona Eleitoral de Capanema, Estado do Paraná, aos 07 de fevereiro de 2019. Eu, ________________
(Ranieri R. Florintino), Técnico Judiciário Eleitoral, o editei e subscrevi.
Ranieri Rodrigo Florintino
Chefe de Cartório
Assina Autorizado pela Portaria n. 01/2015

Balanço PP 1-38
Autos n.°: 1-38.2019.6.16.0107
Natureza: Prestação de Contas
Prestador:: PROGRESSISTAS DE PÉROLA D'OESGTE – PR
Advogado: PEDRO LUIZ GARZÃO – OAB/PR Nº 034924/O-8
Publicação de Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício referente à prestação de contas
de 2014, do partido acima elencado, em cumprimento ao contido na Resolução nº 23.841/2004, arts. 5 e 26:
BALANÇO PATRIMONIAL
PARTIDO: PROGRESSISTAS
ÓRGÃO DO PARTIDO: PP
MUNICÍPIO: PÉROLA D'OESTE
TÍTULO DA CONTA
1.0.0.0.00.00.00 Ativo
1.1.0.0.00.00.00
Ativo Circulante
1.1.1.0.00.00.00
Disponível
1.1.1.1.00.00.00
Caixa
1.1.1.1.01.00.00
Caixa Fundo Partidário
1.1.1.1.02.00.00
Caixa Outros Recursos
1.1.1.2.00.00.00
Banco Conta Movimento
1.1.1.2.01.00.00
Banco A 999 Agência 999 Conta 99999-9
1.1.1.2.02.00.00
Banco B 999 Agência 999 Conta 99999-9
1.1.1.2.03.00.00
Banco C 999 Agência 999 Conta 99999-9
1.1.1.3.00.00.00
Aplicações Financeiras (especificar)
1.1.1.4.00.00.00
Numerários em Trânsito (especificar)
1.1.2.0.00.00.00
Créditos (especificar)
1.1.3.0.00.00.00
Adiantamentos (especificar)
1.1.4.0.00.00.00
Estoques (especificar)
1.1.5.0.00.00.00
Despesas Pagas Antecipadamente (especificar)
1.2.0.0.00.00.00
Realizável a Longo Prazo
1.2.1.0.00.00.00
Direitos Realizáveis Após o Exercício Seguinte (especificar)
1.2.2.0.00.00.00
Despesas Pagas Antecipadamente – Realizáveis após o Exercício Seguinte
(especificar)
1.3.0.0.00.00.00
Ativo Permanente
1.3.1.0.00.00.00
Investimentos (especificar)
1.3.2.0.00.00.00
Imobilizado

alusiva ao exercício financeiro

Total R$
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Bens Móveis
Máquinas e Equipamentos
Sistemas Aplicativos
Móveis e Utensílios
Veículos
(-) Depreciação Acumulada
Bens Imóveis
(-) Depreciação Acumulada
Direitos (especificar)
Diferido (especificar)

1.3.2.3.00.00.00
1.3.3.0.00.00.00
2.0.0.0.00.00.00 Passivo
2.1.0.0.00.00.00
Passivo Circulante
2.1.1.0.00.00.00
Fornecedores de Bens e Serviços (especificar)
2.1.2.0.00.00.00
Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais (especificar)
2.1.3.0.00.00.00
Obrigações Provisionadas (especificar)
2.1.4.0.00.00.00
Transferências de Recursos (especificar)
2.1.5.0.00.00.00
Outras Obrigações a Pagar (especificar)
2.2.0.0.00.00.00
Exigível a Longo Prazo
2.2.1.0.00.00.00
Fornecedores (especificar)
2.2.2.0.00.00.00
Obrigações a Pagar (especificar)
2.3.0.0.00.00.00
Patrimônio Líquido
2.3.1.0.00.00.00
Resultado do Exercício
2.3.2.0.00.00.00
Resultado Acumulado
LOCAL: PÉROLA D'OESTE,PR
DATA 17/01/2019
Presidente
Tesoureiro
ZINILDO FISS
JOSÉ VALDIR PEREIRA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Partido: Partido Trabalhista Brasileiro
Órgão do Partido: PTB
RECEITA OPERACIONAL
(-) Deduções da Receita Bruta
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
(-) Custo dos Produtos Vendidos
RESULTADO BRUTO
(-) Despesas Operacionais
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
(-) Outras Despesas Operacionais
RESULTADO OPERACIONAL
RECEITA NA ALIENAÇÃO DE ATIVO PERMANENTE
(-) Custo do Bem vendido
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
RESULTADO ANTES DO IR
IR
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
LOCAL: PÉROLA D'OESTE,PR
DATA 17/01/2019
Presidente
Tesoureiro
ZINILDO FISS
JOSÉ VALDIR PEREIRA

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contabilista/CRC nº 034927/0-8
PEDRO LUIZ GARZÃO

UF/Município: PLANALTO-PR
Total
0
0
0
0

0
0
0
0
0
Contabilista/CRC nº 034927/0-8
PEDRO LUIZ GARZÃO

157ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Publicação 004-2019
Autos n.º 32-39.2018.6.16.0157
Prestação de Contas
Partido: Partido da República – PR de Londrina/PR
Presidente: José Roque Neto
Tesoureiro: Diego Pereira de Souza
Advogado(s): Antonio Luis Pereira de Pinho, OAB/PR nº 86.538
Juiz Eleitoral: Delcio Miranda da Rocha
Por determinação do Juiz Eleitoral Dr. Delcio Miranda da Rocha, ficam o órgão partidário e os responsáveis INTIMADOS acerca da sentença
de fl. 36 dos autos acima mencionados:
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"Após criteriosa análise técnica amparada pelos ditames previstos na Resolução TSE nº 23.553/2017, restou caracterizada somente uma
impropriedade alusiva à situação de inaptidão do CNPJ pertencente ao órgão partidário perante a Receita Federal, entretanto, tal apontamento
não comprometeu a regularidade das contas, assim como não impediu o seu exame, sendo constatada a ausência de movimentação
financeira.
Assim, considerando a impropriedade mencionada, e com fundamento no Art. 77, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, decido pela
APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas prestadas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito, com as anotações pertinentes.
Londrina, 30 de janeiro de 2019."
Autos n.º 19-40.2018.6.16.0157
Prestação de Contas
Partido: Partido Democrático Brasileiro – PDT de Londrina/PR
Presidente: Roberto Fu Lourenço
Tesoureiro: Jose Dias Chaves Filho
Contador: Fabio Aparecido Teixeira Pinto – CRC/PR nº 041061/O-0
Advogado: Alex Alberto Romero Cervantes, OAB/PR nº 78.708
Juiz Eleitoral: Delcio Miranda da Rocha
Por determinação do Juiz Eleitoral Dr. Delcio Miranda da Rocha, ficam o órgão partidário e os responsáveis INTIMADOS acerca da sentença
de fls. 122/126 dos autos acima mencionados:
"Do exame dos autos, verifica-se que, na prestação de contas anual ora em julgamento, relativa ao exercício financeiro de 2017, a Comissão
Provisória Municipal do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) de Londrina/PR declarou receitas financeiras e de valores
estimáveis, movimentadas no exercício, no valor total de R$ 4.709,50 (quatro mil e setecentos e nove reais e cinquenta centavos), e despesas
financeiras de R$ 2.009,50 (dois mil e nove reais e cinquenta centavos), consoante o parecer conclusivo de fls. 112/114.
Após realizadas todas as diligências necessárias para complementação da documentação apresentada, bem como para elucidação das
questões apontadas, restaram constatadas as seguintes impropriedades/irregularidades: a) descumprimento do prazo legal de apresentação
das contas; b) demonstrativos contábeis que não foram emitidos pelo sistema SPCA, alusivos a acordos para assunção de obrigações de
outras esferas partidárias, bem como de recursos recebidos do Fundo Partidário; c) omissão na entrega dos extratos bancários da conta nº
1118-3, agência nº 1631, da Caixa Econômica Federal, relativos ao mês de junho/2017; d) cessão de bem imóvel não pertencente ao
patrimônio do doador.
Passo à análise individualizada de cada uma das irregularidades apontadas no parecer técnico conclusivo.
a) A prestação de contas anual foi entregue intempestivamente, uma vez que foi apresentada somente em 25/05/2018, em desconformidade
com o Art. 28 da Resolução TSE nº 23.464/2015, o que não impediu a análise da documentação, contudo, acarreta ressalva insanável para
esta ocorrência, por prazo não cumprido.
b) Os demonstrativos contáveis alusivos a acordos para assunção de obrigações de outras esferas partidárias, bem como de recursos
recebidos do Fundo Partidário, acostados em fls. 82/84, em que pese não terem sido emitidos pelo sistema SPCA, possuem todas as
informações necessárias, juntamente com as assinaturas dos representantes do órgão municipal, o que caracteriza apenas uma impropriedade
de natureza formal, não sendo relevante de forma a prejudicar a análise das contas.
c) A Unidade Técnica constatou que foram omitidos os extratos bancários da conta nº 1118-3, referentes ao período de junho do exercício em
apreço. Não obstante tal irregularidade possa obstar, em tese, a análise integral da movimentação financeira, a partir da exame dos extratos
eletrônicos extraídos do sistema SPCA (fls. 101/102), alinhada com as demais fontes de análise consultadas, verifica-se que não restaram
indícios de movimentação financeira no referido período.
Infere-se, assim, considerando que há elementos mínimos que permitiram a apreciação da prestação de contas, entendo que cabe unicamente
a anotação de ressalvas para o apontamento em tela.
d) Consoante exposto no parecer técnico conclusivo, detectou-se uma irregularidade no tocante à cessão de um bem imóvel, localizado na
Rua Flor dos Alpes, nº 89, Ouro Branco, em Londrina, efetuada pelo Sr. Roberto Fu Lourenço em favor do órgão partidário, em todos os meses
do exercício de 2017 (fls. 87/98), uma vez que o doador não é proprietário do imóvel, mas sim locatário, de acordo com as informações
registradas nas contas.
Prescreve o art. 9º, II, da Resolução TSE nº 23.464/2015:
"Art. 9º As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro ou cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos preços praticados
no mercado no momento de sua realização e comprovadas por: (...)
II – instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao
partido político;"
Estabelece, ainda, o art. 13, III, da resolução em regência:
"Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, recursos de origem não identificada.
Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em que: (...)
III – o bem estimável em dinheiro que tenha sido doado ou cedido temporariamente não pertença ao patrimônio do doador ou, quando se tratar
de serviços, não sejam produtos da sua atividade."
À vista disso, conclui-se que o bem estimável em dinheiro deve pertencer ao patrimônio do doador, posto que a ausência de comprovação de
propriedade caracteriza o recebimento de recursos de origem não identificada, de acordo com os critérios da norma em comento.
Depreende-se, por fim, que, em que pese o bem imóvel não pertencer ao doador, os responsáveis foram regularmente notificados a
apresentarem a documentação comprobatória de locação do imóvel em questão, no entanto, quedaram-se inertes (fls. 109/111), uma vez que
tal documento poderia, em tese, no entendimento deste julgador, aos menos corroborar o conhecimento da origem da doação de valor
estimável, o que restou prejudicado ao final da análise.
A ocorrência relatada, de natureza grave, equivalente ao valor integral estimável em dinheiro de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais),
atinge 50,96% do total de receitas movimentadas no exercício de 2017, sendo, assim, suficiente para comprometer a regularidade das contas,
e levar à sua desaprovação.
E diante do comprovado recebimento de recursos de origem não identificada, deve ser aplicada a sanção de suspensão no repasse de
recursos provenientes do Fundo Partidário ao órgão municipal até que o esclarecimento da origem seja aceito pela Justiça Eleitoral, nos
termos dos Arts. 14, §2º, e 47, II, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Da mesma maneira, a devolução em pecúnia da importância apontada como irregular também é medida que se impõe, juntamente com a
aplicação de multa, que estabeleço no valor de 10% (dez por cento) sobre a quantia a ser devolvida, considerando que, apesar de não se tratar
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de um valor absoluto de ampla expressividade, corresponde à mais de cinquenta por cento do total de receitas movimentadas (Art. 49 da
mesma norma citada).
Pelas considerações expostas, e corroboradas pelo entendimento do Douto Ministério Público Eleitoral, julgo como DESAPROVADAS as
contas da Comissão Provisória Municipal de Londrina/PR do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT), referentes ao exercício
financeiro de 2017, com fundamento no Art. 46, III, "a", da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Determino, assim, a aplicação das seguintes sanções:
a) Suspensão no repasse de recursos provenientes do Fundo Partidário à agremiação municipal até que o esclarecimento da origem dos
recursos apontados seja aceito pela Justiça Eleitoral. (Arts. 14, §2º, e 47, II, da Resolução TSE nº 23.464/2015);
b) Devolução em pecúnia da importância apontada como irregular, no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), acrescida de multa
de 10% (dez por cento) sobre a quantia a ser devolvida. Tal valor deverá ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento (Arts. 49 e 60, §1º, da resolução em regência).
A sanção imposta no item "b" deverá ser paga por meio de desconto nos futuros repasses de quotas do Fundo Partidário ao órgão municipal,
no período de 06 (seis) meses, a partir do trânsito em julgado, e atentando-se que, inexistindo repasse futuro, ou sendo insuficiente, que
permita a realização do desconto, o pagamento deverá ser efetuado diretamente pelo órgão sancionado ao Tesouro Nacional, por meio de
Guia de Recolhimento da União (GRU), utilizando recursos próprios, distintos do Fundo Partidário.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, oficiem-se aos Diretórios Nacional e Estadual para o cumprimento da presente decisão, no que tange à sanção
estabelecida no item "a", bem como ao Diretório Estadual, concernente ao item "b", de acordo com os ditames previstos nos Arts. 60 e 61 da
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Oportunamente, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe.
Londrina, 28 de janeiro de 2019."

165ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

PC 60-80.2018.6.16.0165 - Sentença - Contas Aprovadas com Ressalvas
Natureza do processo: Prestação de Contas (Campanha)
Número dos autos: 60-80.2018.6.16.0165
Partido Político: Diretório/Comissão Provisória Municipal do Partido Democrático Trabalhista (PDT) em Capitão Leônidas
Marques/Paraná
Interessados(as): Sergio Antonio Tristoni e outro(a/s/as)
Advogado(a/s/as): Nakiély Cristina Lopes (OAB/PR 40.081) outro(a/s/as)
"(...)
III. DISPOSITIVO
Ante o exposto, APROVO com ressalvas as contas prestadas, nos termos do art. 77, inciso II, da Resolução n.º 23.553/2017, do TSE.
Transitada em julgado a presente decisão, arquive-se, com as baixas e anotações devidas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Capitão Leônidas Marques/PR, 30 de janeiro de 2019."
Leonardo Grillo Menegon
Juiz Eleitoral

PC 65-05.2018.6.16.0165 - Sentença - Contas Aprovadas com Ressalvas
Natureza do processo: Prestação de Contas (Campanha)
Número dos autos: 65-05.2018.6.16.0165
Partido Político: Diretório/Comissão Provisória Municipal do Partido Social Democrático (PSD) em Capitão Leônidas Marques/Paraná
Interessados(as): Marcelo Alan Primo e outro(a/s/as)
Advogado(a/s/as): Nakiély Cristina Lopes (OAB/PR 40.081) outro(a/s/as)
"(...)
III. DISPOSITIVO
Ante o exposto, APROVO com ressalvas as contas prestadas, nos termos do art. 77, inciso II, da Resolução n.º 23.553/2017, do TSE.
Transitada em julgado a presente decisão, arquive-se, com as baixas e anotações devidas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Capitão Leônidas Marques/PR, 29 de janeiro de 2019."
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Leonardo Grillo Menegon
Juiz Eleitoral

183ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Intimações
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 61-11.2018.6.16.0183
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018 – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PARTIDO POLÍTICO: COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB
INTERESSADO(S): ERNESTO ARAUJO COSTA, PRESIDENTE DA COMISSÃO PROVISÓRIA; MARCELO DOS SANTOS CARNEIRO,
TESOUREIRO DA COMISSÃO PROVISÓRIA
ADVOGADO(S): MAYARA DEZANOSKI – OAB/PR 72.100
MUNICIÍPIO: JANIÓPOLIS/PR
Intimação na forma de lei, das partes, na pessoa do seu advogado, do inteiro teor do r. despacho de fls. 25, exarado pelo MM. Juiz Eleitoral Dr.
Edson Jacobucci Rueda Junior nos autos supra:
"I – Intime-se para manifestação das irregularidades apontadas no relatório preliminar de diligências, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do
art. 72, da Resolução TSE nº. 23.553/2017.
II – Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, emita o parecer técnico conclusivo.
III – Após, voltem conclusos."
Campo Mourão, 05 de fevereiro de 2019.
EDSON JACOBUCCI RUEDA JUNIOR
Juiz Eleitoral
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 10/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput, 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):
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
10. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
10.1. Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos e de doação de campanha na prestação de
contas e na base de dados do extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017, o
que impossibilita a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral.
10.3. Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame, caracterizando
omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o
art. 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017:
CNPJ
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
23.945.945/0001-81
001
2205
00000000119814
23.945.945/0001-81
001
2205
00000000119849
Ao final, considerando o resultado da Análise Técnica empreendida, manifesta-se este chefe de cartório, pela intimação do prestador de contas
para a manifestação no prazo de 03 (três) dias, conforme art. 72, da Resolução TSE nº 23.553/2017, acerca das inconsistências verificadas
nos itens acima.
Campo Mourão, 04 de fevereiro de 2019.
Marcelo Akira Komatsu
Chefe de Cartório

Intimações
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 62--93.2018.6.16.0183
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018 – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PARTIDO POLÍTICO: COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC
INTERESSADO(S): SIDNEY APARECIDO VIEIRA LOPES, PRESIDENTE DA COMISSÃO PROVISÓRIA; PEDRO RUBENS OLIVEIRA
BENGOZI, TESOUREIRO DA COMISSÃO PROVISÓRIA
ADVOGADO(S): MILTON FERREIRA LIMA – OAB/PR 79.789
MUNICIÍPIO: JANIÓPOLIS/PR
Intimação na forma de lei, das partes, na pessoa do seu advogado, do inteiro teor do r. despacho de fls. 31, exarado pelo MM. Juiz Eleitoral Dr.
Edson Jacobucci Rueda Junior nos autos supra:
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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"I – Intime-se para manifestação das irregularidades apontadas no relatório preliminar de diligências, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do
art. 72, da Resolução TSE nº. 23.553/2017.
II – Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, emita o parecer técnico conclusivo.
III – Após, voltem conclusos."
Campo Mourão, 05 de fevereiro de 2019.
EDSON JACOBUCCI RUEDA JUNIOR
Juiz Eleitoral
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 18/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput, 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):
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
10. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
10.1. Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos e de doação de campanha na prestação de
contas e na base de dados do extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017, o
que impossibilita a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral.
10.3. Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame, caracterizando
omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o
art. 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017:
CNPJ
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
15.754.451/0001-91
001
2205
00000000119903
15.754.451/0001-91
001
2205
00000000119920
Ao final, considerando o resultado da Análise Técnica empreendida, manifesta-se este chefe de cartório, pela intimação do prestador de contas
para a manifestação no prazo de 03 (três) dias, conforme art. 72, da Resolução TSE nº 23.553/2017, acerca das inconsistências verificadas
nos itens acima.
Campo Mourão, 04 de fevereiro de 2019.
Marcelo Akira Komatsu
Chefe de Cartório

Intimações
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 64-63.2018.6.16.0183
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018 – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PARTIDO POLÍTICO: COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO PROGRESSISTA – PP
INTERESSADO(S): JOSE CLAUDIO DO PRADO, PRESIDENTE DA COMISSÃO PROVISÓRIA; LUCAS FRANCISCO MASSUCATE,
TESOUREIRO DA COMISSÃO PROVISÓRIA
ADVOGADO(S): MILTON FERREIRA LIMA – OAB/PR 79.789
MUNICIÍPIO: JANIÓPOLIS/PR
Intimação na forma de lei, das partes, na pessoa do seu advogado, do inteiro teor do r. despacho de fls. 33, exarado pelo MM. Juiz Eleitoral Dr.
Edson Jacobucci Rueda Junior nos autos supra:
"I – Intime-se para manifestação das irregularidades apontadas no relatório preliminar de diligências, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do
art. 72, da Resolução TSE nº. 23.553/2017.
II – Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, emita o parecer técnico conclusivo.
III – Após, voltem conclusos."
Campo Mourão, 05 de fevereiro de 2019.
EDSON JACOBUCCI RUEDA JUNIOR
Juiz Eleitoral
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 18/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput, 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):
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
10. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
10.1. Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos e de doação de campanha 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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10.3.
Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame, caracterizando
omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o
art. 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017:
CNPJ
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
15.778.942/0001-72
001
2205
00000000119806
15.778.942/0001-72
001
2205
00000000119830
Ao final, considerando o resultado da Análise Técnica empreendida, manifesta-se este chefe de cartório, pela intimação do prestador de contas
para a manifestação no prazo de 03 (três) dias, conforme art. 72, da Resolução TSE nº 23.553/2017, acerca das inconsistências verificadas
nos itens acima.
Campo Mourão, 04 de fevereiro de 2019.
Marcelo Akira Komatsu
Chefe de Cartório

Intimações
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 66-33.2018.6.16.0183
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018 – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PARTIDO POLÍTICO: COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO DA REPÚBLICA – PR
INTERESSADO(S): MARCIO FIN, PRESIDENTE DA COMISSÃO PROVISÓRIA; ROSANA DIAS PRESTES FIN, TESOUREIRA DA
COMISSÃO PROVISÓRIA
ADVOGADO(S): NICOLAS ANDREI SANTOS MARTINS – OAB/PR 90.015
MUNICIÍPIO: LUIZIANA/PR
Intimação na forma de lei, das partes, na pessoa do seu advogado, do inteiro teor do r. despacho de fls. 28, exarado pelo MM. Juiz Eleitoral Dr.
Edson Jacobucci Rueda Junior nos autos supra:
"I – Intime-se para manifestação das irregularidades apontadas no relatório preliminar de diligências, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do
art. 72, da Resolução TSE nº. 23.553/2017.
II – Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, emita o parecer técnico conclusivo.
III – Após, voltem conclusos."
Campo Mourão, 05 de fevereiro de 2019.
EDSON JACOBUCCI RUEDA JUNIOR
Juiz Eleitoral
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 14/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput, 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):
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
10.
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
0.1. Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na prestação de contas e na base de dados do
extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017, o que impossibilita a análise da
movimentação financeira da campanha eleitoral.
10.4. Não abertura de conta bancária específica para recebimento de "Doações para Campanha" em desatendimento ao disposto no art. 10,
§§ 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Ao final, considerando o resultado da Análise Técnica empreendida, manifesta-se este chefe de cartório, pela intimação do prestador de contas
para a manifestação no prazo de 03 (três) dias, conforme art. 72, da Resolução TSE nº 23.553/2017, acerca das inconsistências verificadas
nos itens acima.
Campo Mourão, 04 de fevereiro de 2019.
Marcelo Akira Komatsu
Chefe de Cartório

Intimações
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 70-70.2018.6.16.0183
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018 – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PARTIDO POLÍTICO: COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB
INTERESSADO(S): ANDERSON FARIAS DE MACENA, PRESIDENTE DA COMISSÃO PROVISÓRIA; ELISANGELA FERRI, TESOUREIRA
DA COMISSÃO PROVISÓRIA
ADVOGADO(S): NICOLAS ANDREI SANTOS MARTINS – OAB/PR 90.015
MUNICIÍPIO: LUIZIANA/PR
Intimação na forma de lei, das partes, na pessoa do seu advogado, do inteiro teor do r. despacho de fls.29, exarado pelo MM. Juiz Eleitoral Dr.
Edson Jacobucci Rueda Junior nos autos supra:

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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"I – Intime-se para manifestação das irregularidades apontadas no relatório preliminar de diligências, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do
art. 72, da Resolução TSE nº. 23.553/2017.
II – Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, emita o parecer técnico conclusivo.
III – Após, voltem conclusos."
Campo Mourão, 05 de fevereiro de 2019.
EDSON JACOBUCCI RUEDA JUNIOR
Juiz Eleitoral
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 14/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput, 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):
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
10. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
10.1. Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na prestação de contas e na base de dados do
extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017, o que impossibilita a análise da
movimentação financeira da campanha eleitoral.
10.4. Não abertura de conta bancária específica para recebimento de "Doações para Campanha" em desatendimento ao disposto no art. 10,
§§ 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Ao final, considerando o resultado da Análise Técnica empreendida, manifesta-se este chefe de cartório, pela intimação do prestador de contas
para a manifestação no prazo de 03 (três) dias, conforme art. 72, da Resolução TSE nº 23.553/2017, acerca das inconsistências verificadas
nos itens acima.
Campo Mourão, 04 de fevereiro de 2019.
Marcelo Akira Komatsu
Chefe de Cartório

Intimações
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 71-55.2018.6.16.0183
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018 – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PARTIDO POLÍTICO: COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO PODEMOS – PODE
INTERESSADO(S): GENTIL LIMA COSTA, PRESIDENTE DA COMISSÃO PROVISÓRIA; PAULO SEMINGUEM, TESOUREIRO DA
COMISSÃO PROVISÓRIA
ADVOGADO(S): CARLOS HENRIQUE SANTILI – OAB/PR 20.404
MUNICIÍPIO: FAROL/PR
Intimação na forma de lei, das partes, na pessoa do seu advogado, do inteiro teor do r. despacho de fls. 27, exarado pelo MM. Juiz Eleitoral Dr.
Edson Jacobucci Rueda Junior nos autos supra:
"I – Intime-se para manifestação das irregularidades apontadas no relatório preliminar de diligências, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do
art. 72, da Resolução TSE nº. 23.553/2017.
II – Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, emita o parecer técnico conclusivo.
III – Após, voltem conclusos."
Campo Mourão, 05 de fevereiro de 2019.
EDSON JACOBUCCI RUEDA JUNIOR
Juiz Eleitoral
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 05/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput, 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):
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
10. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
10.1. Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na prestação de contas e na base de dados do
extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017, o que impossibilita a análise da
movimentação financeira da campanha eleitoral.
10.4. Não abertura de conta bancária específica para recebimento de "Doações para Campanha" em desatendimento ao disposto no art. 10,
§§ 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.553/2017.

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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Ao final, considerando o resultado da Análise Técnica empreendida, manifesta-se este chefe de cartório, pela intimação do prestador de contas
para a manifestação no prazo de 03 (três) dias, conforme art. 72, da Resolução TSE nº 23.553/2017, acerca das inconsistências verificadas
nos itens acima.
Campo Mourão, 04 de fevereiro de 2019.
Marcelo Akira Komatsu
Chefe de Cartório

Intimações
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 72-40.2018.6.16.0183
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018 – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PARTIDO POLÍTICO: COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB
INTERESSADO(S): JULIO GARCIA NETO, PRESIDENTE DA COMISSÃO PROVISÓRIA; AMILTON DIAS DA SILVA, TESOUREIRO DA
COMISSÃO PROVISÓRIA
ADVOGADO(S): DEOCLECIANO DADAMO CARNEIRO – OAB/PR 28.343
MUNICIÍPIO: FAROL/PR
Intimação na forma de lei, das partes, na pessoa do seu advogado, do inteiro teor do r. despacho de fls. 31, exarado pelo MM. Juiz Eleitoral Dr.
Edson Jacobucci Rueda Junior nos autos supra:
"I – Intime-se para manifestação das irregularidades apontadas no relatório preliminar de diligências, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do
art. 72, da Resolução TSE nº. 23.553/2017.
II – Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, emita o parecer técnico conclusivo.
III – Após, voltem conclusos."
Campo Mourão, 05 de fevereiro de 2019.
EDSON JACOBUCCI RUEDA JUNIOR
Juiz Eleitoral
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 07/01/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput, 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):
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
10. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
10.1. Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na prestação de contas e na base de dados do
extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017, o que impossibilita a análise da
movimentação financeira da campanha eleitoral.
10.4. Não abertura de conta bancária específica para recebimento de "Doações para Campanha" em desatendimento ao disposto no art. 10,
§§ 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Ao final, considerando o resultado da Análise Técnica empreendida, manifesta-se este chefe de cartório, pela intimação do prestador de contas
para a manifestação no prazo de 03 (três) dias, conforme art. 72, da Resolução TSE nº 23.553/2017, acerca das inconsistências verificadas
nos itens acima.
Campo Mourão, 04 de fevereiro de 2019.
Marcelo Akira Komatsu
Chefe de Cartório

Intimações
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 75-92.2018.6.16.0183
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018 – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PARTIDO POLÍTICO: COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB
INTERESSADO(S): DIMAS PECHIM DOS SANTOS, PRESIDENTE DA COMISSÃO PROVISÓRIA; EDICARLOS MEDICI, TESOUREIRO DA
COMISSÃO PROVISÓRIA
ADVOGADO(S): DEODATO BERNARDES DE BRITO – OAB/PR 53.730
MUNICIÍPIO: LUIZIANA/PR
Intimação na forma de lei, das partes, na pessoa do seu advogado, do inteiro teor do r. despacho de fls. 30, exarado pelo MM. Juiz Eleitoral Dr.
Edson Jacobucci Rueda Junior nos autos supra:
"I – Intime-se para manifestação das irregularidades apontadas no relatório preliminar de diligências, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do
art. 72, da Resolução TSE nº. 23.553/2017.
II – Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, emita o parecer técnico conclusivo.
III – Após, voltem conclusos."
Campo Mourão, 05 de fevereiro de 2019.
EDSON JACOBUCCI RUEDA JUNIOR
Juiz Eleitoral
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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 14/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput, 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):
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
10. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
10.1. Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na prestação de contas e na base de dados do
extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017, o que impossibilita a análise da
movimentação financeira da campanha eleitoral.
10.4. Não abertura de conta bancária específica para recebimento de "Doações para Campanha" em desatendimento ao disposto no art. 10,
§§ 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Ao final, considerando o resultado da Análise Técnica empreendida, manifesta-se este chefe de cartório, pela intimação do prestador de contas
para a manifestação no prazo de 03 (três) dias, conforme art. 72, da Resolução TSE nº 23.553/2017, acerca das inconsistências verificadas
nos itens acima.
Campo Mourão, 04 de fevereiro de 2019.
Marcelo Akira Komatsu
Chefe de Cartório

Publicação de Edital
EDITAL N.º 10/2019
(PRAZO - 03 DIAS)
O Excelentíssimo Senhor Dr. EDSON JACOBUCCI RUEDA JÚNIOR, MM. Juiz Eleitoral desta 183º Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições
legais;
FAZ SABER que foram apresentadas as contas finais da campanha eleitoral do 1º turno das eleições 2018 do órgão partidário municipal
abaixo nominado, cujo as informações estão disponíveis para consulta na página do TSE na internet pela url:
divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/, conforme disposto no art. 59, caput, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Comissão Provisória/ Diretório MunicipalResponsáveisCNPJAutosMunicípio: PSD
Presidente: Antonio Aparecido Faquim
Tesoureiro(a): Ismael Jose Dezanoski
CNJPJ: 5.431.538/0001-28
Autos PC: 74-10.2018.6.16.0183
Município: Janiópolis/PR
Facultando a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser
formulada em petição fundamentada, relatando fatos e indicando, provas, indícios e circunstâncias, nos termos do art. 59, § 1º da Resolução
TSE n. 23.553/2017.
E para que se lhe dê ampla divulgação, expediu-se o presente edital para publicação no DJE (Diário da Justiça Eletrônico) do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná – TRE/PR.
DADO E PASSADO, nesta Cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove.
Eu__________________, (Marcelo Akira Komatsu), Chefe do Cartório Eleitoral, preparei e conferi o presente edital.
EDSON JACOBUCCI RUEDA JUNIOR
Juiz Eleitoral

199ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

RELAÇÃO Nº 04/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS: Nº 8-79.2018.6.16.0199
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL/PR
PRESIDENTE: CLODOMIR FERREIRA DA ROCHA
TESOUREIRO: VALDIR MENDES
ADVOGADO: EVANDRO KRACHINSKI DUARTE – OAB/PR Nº 45.095
Intimação, na forma da lei, do partido político e de seus responsáveis sobre o conteúdo do r. despacho proferido pela MM. Juíza Eleitoral nos
autos acima mencionados:
"Vistos,
1. Intimem-se o órgão partidário e seus responsáveis para, no prazo de 15 dias, se manifestarem sobre as irregularidades apontadas no
relatório de análise técnica e, também, sobre o parecer ministerial registrados nos autos.
São José dos Pinhais, 05 de fevereiro de 2019.
MÁRCIA HÜBLER MOSKO
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Juíza Eleitoral"
EDITAL Nº 021/2019
A DOUTORA MÁRCIA HUBLER MOSKO, JUÍZA DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ESTADO DO PARANÁ, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que, nos autos de Prestação de Contas nº 1656.2018.6.16.0199, em trâmite neste Juízo, foi DETERMINADA a intimação do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - DIRETÓRIO
ESTADUAL DO PARANÁ, para tomar ciência sobre a r. sentença proferida, que julgou como NÃO PRESTADAS as contas referentes ao
exercício financeiro de 2017 do Partido Democrático Trabalhista do município de Tijucas do Sul/PR, bem como para, querendo, manifestar-se
dentro do prazo legal.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, e ninguém possa, no futuro, alegar ignorância, foi determinada a expedição do
presente edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, bem como afixado, ao mesmo
tempo e pelo mesmo período, no átrio do Fórum Eleitoral de São José dos Pinhais/PR, com prazo de publicação de 20 (vinte) dias.
Dado e passado nesta cidade e comarca de São José dos Pinhais, em 06/02/2019, eu, ____________ Sandrea Regina de Oliveira Feller
Gusso, Chefe de Cartório da 199ª Zona Eleitoral, que digitei e subscrevi este edital.
SANDREA REGINA DE OLIVEIRA FELLER GUSSO
Chefe de Cartório da 199ª Zona Eleitoral
(autorizado pela Portaria n.º 01/2018-199ªZE)

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

