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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias

PORTARIA Nº 199/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23, inciso
XXV, de seu Regimento Interno,
RESOLVE
Art. 1º Definir o horário de expediente nos Cartórios Eleitorais, no final de prazo para alistamento e transferência do domicílio eleitoral,
estabelecido pela Res. TSE nº 23.555/17 para o dia 09 de maio de 2018:
I – até 04/05/2018: das 12h às 19h;
II – nos dias 07, 08 e 09/05/2018: das 09h às 19h.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Curitiba, 05 de março de 2018
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

PORTARIA N.º 191/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23,
inciso XXXIII, do Regimento Interno deste Tribunal e considerando o contido no PAD sob nº 2907/2018,
RESOLVE
DETERMINAR, a partir desta data, a extinção da COMISSÃO DE CERIMONIAL, instituída pela Portaria nº 259/2017-PRES, de 26.05.2017,
publicada no DJE nº 100 de 06.06.2017.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 02 de março de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

P O R T A R I A N.º 193/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23,
incisos XXV e XXX, do Regimento Interno deste Tribunal, e considerando o contido no PAD sob nº 2914/2018,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora ANDREA SORGI CALDAS,
Padrão 4, e, em comissão, Assistente I da Seção de
CARARO, ocupante do cargo de Técnico Judiciário,
deste Tribunal, para substituir a Chefia da Seção de
titular, a partir de 02.03.2018.

ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade Administrativa, Classe A,
Gestão da Sustentabilidade, e, na sua falta, o servidor CARLOS ROGERIO DA SILVA
Área de Atividade Administrativa, Classe B, Padrão 10, ambos do Quadro de Pessoal
Gestão da Sustentabilidade, FC-6, durante as férias, impedimentos e afastamentos do

PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 02 de março de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
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Presidente

PORTARIA Nº 173/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23, inciso XV, do Regimento Interno deste Tribunal, de conformidade com o
disposto na Resolução nº 467/2005-TRE, de 04.04.2005, considerando o contido no PAD 2693/2018-TRE,
RESOLVE
DESIGNAR a Doutora PAOLA GONÇALVES MANCINI, Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de GUARAPUAVA, para responder
pelos serviços da 44ª Zona Eleitoral da referida Comarca, a partir de 28 de março de 2018.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, aos 26 de fevereiro de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

DIRETORIA-GERAL
Atos do Diretor-Geral
Portarias

PORTARIA n.º 71/2018
A BACHARELA DANIELA BORGES DE CAVALHO, DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
PARANÁ,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 30, inciso VIII, do Regulamento da Secretaria deste Tribunal e conforme PAD n.º
11803/2017, resolve,
LOTAR
WALANA DE AZEVEDO SOUZA, servidora ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade Administrativa, Classe C, Padrão 12,
do Quadro de Pessoal deste Tribunal, na Seção de Administração Predial, a partir de 01 de fevereiro de 2018.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE. SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 27 de fevereiro de
2018.
DANIELA BORGES DE CARVALHO
Diretora-Geral

SECRETARIA JUDICIÁRIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

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

Relação nº 09/2018
Autos nº: 185-77.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Jacir de Oliveira Morais
Advogado(s): Tatiana Del Carmen Rivera – OAB-PR nº 66.695
Intimação, na forma da lei, da parte dispositiva da sentença proferida pela Exma. Dra. Pamela Dalle Grave Flores, Juíza Eleitoral, nos autos
acima discriminados, com o seguinte teor:
Isso posto e de tudo mais que dos autos consta, considerando que foram cumpridas as formalidades legais previstas na Resolução TSE nº
23.463/2015; o contido no relatório do Cartório Eleitoral e no parecer da douta Promotoria Eleitoral, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS
AS CONTAS ORA APRESENTADAS.
Publique-se. Registre-se.
Intime-se através do Diário de Justiça Eletrônico.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observando-se as formalidades de praxe.
Paranaguá, 14 de fevereiro de 2018.
Pamela Dalle Grave Flores
Juíza Eleitoral
_________________________________________________________
Autos nº: 288-84.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Alceu Maron Filho
Advogado(s): Alceu Maron Filho – OAB-PR nº 20.640
Intimação, na forma da lei, da parte dispositiva da sentença proferida pela Exma. Dra. Pamela Dalle Grave Flores, Juíza Eleitoral, nos autos
acima discriminados, com o seguinte teor:
Isso posto e de tudo mais que dos autos consta, considerando que foram cumpridas as formalidades legais previstas na Resolução TSE nº
23.463/2015; o contido no relatório do Cartório Eleitoral e no parecer da douta Promotoria Eleitoral, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS
AS CONTAS ORA APRESENTADAS.
Publique-se. Registre-se.
Intime-se através do Diário de Justiça Eletrônico.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observando-se as formalidades de praxe.
Paranaguá, 14 de fevereiro de 2018.
Pamela Dalle Grave Flores
Juíza Eleitoral
_________________________________________________________
Autos nº: 277-55.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Partido: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
Advogado(s): Tatiana Del Carmen Rivera – OAB-PR nº 66.695
Intimação, na forma da lei, da parte dispositiva da sentença proferida pela Exma. Dra. Pamela Dalle Grave Flores, Juíza Eleitoral, nos autos
acima discriminados, com o seguinte teor:
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Isso posto e de tudo mais que dos autos consta, considerando que foram cumpridas as formalidades legais previstas na Resolução TSE nº
23.463/2015; o contido no relatório do Cartório Eleitoral e no parecer da douta Promotoria Eleitoral, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS
AS CONTAS ORA APRESENTADAS.
Publique-se. Registre-se.
Intime-se através do Diário de Justiça Eletrônico.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observando-se as formalidades de praxe.
Paranaguá, 14 de fevereiro de 2018.
Pamela Dalle Grave Flores
Juíza Eleitoral
_________________________________________________________
Autos nº: 275-85.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Partido: Partido Humanista da Solidariedade
Advogado(s): Guilherme Pereira Araújo – OAB-PR nº 70.409
Intimação, na forma da lei, da parte dispositiva da sentença proferida pela Exma. Dra. Pamela Dalle Grave Flores, Juíza Eleitoral, nos autos
acima discriminados, com o seguinte teor:
Isso posto e de tudo mais que dos autos consta, considerando que foram cumpridas as formalidades legais previstas na Resolução TSE nº
23.463/2015; o contido no relatório do Cartório Eleitoral e no parecer da douta Promotoria Eleitoral, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS
AS CONTAS ORA APRESENTADAS.
Publique-se. Registre-se.
Intime-se através do Diário de Justiça Eletrônico.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observando-se as formalidades de praxe.
Paranaguá, 14 de fevereiro de 2018.
Pamela Dalle Grave Flores
Juíza Eleitoral
_________________________________________________________
Autos nº: 273-18.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Partido: Partido da Mulher Brasileira
Advogado(s): Carlos Augusto dos Santos Nascimento Martins – OAB-PR nº 47.262
Intimação, na forma da lei, da parte dispositiva da sentença proferida pela Exma. Dra. Pamela Dalle Grave Flores, Juíza Eleitoral, nos autos
acima discriminados, com o seguinte teor:
Isso posto e de tudo mais que dos autos consta, considerando que foram cumpridas as formalidades legais previstas na Resolução TSE nº
23.463/2015; o contido no relatório do Cartório Eleitoral e no parecer da douta Promotoria Eleitoral, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS
AS CONTAS ORA APRESENTADAS.
Publique-se. Registre-se.
Intime-se através do Diário de Justiça Eletrônico.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observando-se as formalidades de praxe.
Paranaguá, 14 de fevereiro de 2018.
Pamela Dalle Grave Flores
Juíza Eleitoral
_________________________________________________________
Autos nº: 266-26.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Leandro Ribeiro de Oliveira
Advogado(s): Tatiana Del Carmen Rivera – OAB-PR nº 66.695
Intimação, na forma da lei, da parte dispositiva da sentença proferida pela Exma. Dra. Pamela Dalle Grave Flores, Juíza Eleitoral, nos autos
acima discriminados, com o seguinte teor:
Isso posto e de tudo mais que dos autos consta, considerando a inércia do candidato diante das irregularidades, restaram não cumpridas as
formalidades legais previstas na Resolução TSE nº 23.463/2015; o contido no relatório do Cartório Eleitoral e no parecer da douta Promotoria
Eleitoral, JULGO DESAPROVADAS AS CONTAS ORA APRESENTADAS Publique-se. Registre-se.
Intime-se através do Diário de Justiça Eletrônico.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observando-se as formalidades de praxe.

Paranaguá, 14 de fevereiro de 2018.
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Pamela Dalle Grave Flores
Juíza Eleitoral
_________________________________________________________
Autos nº: 264-56.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Xaris Ribeiro Santos
Advogado(s): Tatiana Del Carmen Rivera – OAB-PR nº 66.695
Intimação, na forma da lei, da parte dispositiva da sentença proferida pela Exma. Dra. Pamela Dalle Grave Flores, Juíza Eleitoral, nos autos
acima discriminados, com o seguinte teor:
Isso posto e de tudo mais que dos autos consta, considerando que foram cumpridas as formalidades legais previstas na Resolução TSE nº
23.463/2015; o contido no relatório do Cartório Eleitoral e no parecer da douta Promotoria Eleitoral, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS
AS CONTAS ORA APRESENTADAS.
Publique-se. Registre-se.
Intime-se através do Diário de Justiça Eletrônico.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observando-se as formalidades de praxe.
Paranaguá, 14 de fevereiro de 2018.
Pamela Dalle Grave Flores
Juíza Eleitoral
_________________________________________________________
Autos nº: 230-81.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Fernanda Andre Olleros
Advogado(s): Ivan Luiz Camargo do Santos – OAB-PR nº 61.367
Intimação, na forma da lei, da parte dispositiva da sentença proferida pela Exma. Dra. Pamela Dalle Grave Flores, Juíza Eleitoral, nos autos
acima discriminados, com o seguinte teor:
Isso posto e de tudo mais que dos autos consta, considerando que foram cumpridas as formalidades legais previstas na Resolução TSE nº
23.463/2015; o contido no relatório do Cartório Eleitoral e no parecer da douta Promotoria Eleitoral, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS
AS CONTAS ORA APRESENTADAS.
Publique-se. Registre-se.
Intime-se através do Diário de Justiça Eletrônico.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observando-se as formalidades de praxe.
Paranaguá, 14 de fevereiro de 2018.
Pamela Dalle Grave Flores
Juíza Eleitoral
_________________________________________________________
Autos nº: 228-14.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Wesley de Oliveira Moreira
Advogado(s): Ivan Luiz Camargo do Santos – OAB-PR nº 61.367
Intimação, na forma da lei, da parte dispositiva da sentença proferida pela Exma. Dra. Pamela Dalle Grave Flores, Juíza Eleitoral, nos autos
acima discriminados, com o seguinte teor:
Isso posto e de tudo mais que dos autos consta, considerando que foram cumpridas as formalidades legais previstas na Resolução TSE nº
23.463/2015; o contido no relatório do Cartório Eleitoral e no parecer da douta Promotoria Eleitoral, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS
AS CONTAS ORA APRESENTADAS.
Publique-se. Registre-se.
Intime-se através do Diário de Justiça Eletrônico.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observando-se as formalidades de praxe.
Paranaguá, 14 de fevereiro de 2018.
Pamela Dalle Grave Flores
Juíza Eleitoral
_________________________________________________________
Autos nº: 183-10.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Jorge Correia Lopes
Advogado(s): Tatiana Del Carmen Rivera – OAB-PR nº 66.695
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Intimação, na forma da lei, da parte dispositiva da sentença proferida pela Exma. Dra. Pamela Dalle Grave Flores, Juíza Eleitoral, nos autos
acima discriminados, com o seguinte teor:
Isso posto e de tudo mais que dos autos consta, considerando que foram cumpridas as formalidades legais previstas na Resolução TSE nº
23.463/2015; o contido no relatório do Cartório Eleitoral e no parecer da douta Promotoria Eleitoral, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS
AS CONTAS ORA APRESENTADAS.
Publique-se. Registre-se.
Intime-se através do Diário de Justiça Eletrônico.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observando-se as formalidades de praxe.
Paranaguá, 14 de fevereiro de 2018.
Pamela Dalle Grave Flores
Juíza Eleitoral
_________________________________________________________
Autos nº: 182-25.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Paulo Sergio da Silva
Advogado(s): Tatiana Del Carmen Rivera – OAB-PR nº 66.695
Intimação, na forma da lei, da parte dispositiva da sentença proferida pela Exma. Dra. Pamela Dalle Grave Flores, Juíza Eleitoral, nos autos
acima discriminados, com o seguinte teor:
Isso posto e de tudo mais que dos autos consta, considerando a inércia do candidato diante das irregularidades, restaram não cumpridas as
formalidades legais previstas na Resolução TSE nº 23.463/2015; o contido no relatório do Cartório Eleitoral e no parecer da douta Promotoria
Eleitoral, JULGO DESAPROVADAS AS CONTAS ORA APRESENTADAS Publique-se. Registre-se.
Intime-se através do Diário de Justiça Eletrônico.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observando-se as formalidades de praxe.
Paranaguá, 14 de fevereiro de 2018.
Pamela Dalle Grave Flores
Juíza Eleitoral
_________________________________________________________
Autos nº: 181-40.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Alex Sandro Cardoso Pinheiro
Advogado(s): Tatiana Del Carmen Rivera – OAB-PR nº 66.695
Intimação, na forma da lei, da parte dispositiva da sentença proferida pela Exma. Dra. Pamela Dalle Grave Flores, Juíza Eleitoral, nos autos
acima discriminados, com o seguinte teor:
Isso posto e de tudo mais que dos autos consta, considerando que foram cumpridas as formalidades legais previstas na Resolução TSE nº
23.463/2015; o contido no relatório do Cartório Eleitoral e no parecer da douta Promotoria Eleitoral, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS
AS CONTAS ORA APRESENTADAS.
Publique-se. Registre-se.
Intime-se através do Diário de Justiça Eletrônico.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observando-se as formalidades de praxe.
Paranaguá, 14 de fevereiro de 2018.
Pamela Dalle Grave Flores
Juíza Eleitoral
_________________________________________________________
Autos nº: 180-55.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Luciano Ferreira dos Santos
Advogado(s): Tatiana Del Carmen Rivera – OAB-PR nº 66.695
Intimação, na forma da lei, da parte dispositiva da sentença proferida pela Exma. Dra. Pamela Dalle Grave Flores, Juíza Eleitoral, nos autos
acima discriminados, com o seguinte teor:
Isso posto e de tudo mais que dos autos consta, considerando que foram cumpridas as formalidades legais previstas na Resolução TSE nº
23.463/2015; o contido no relatório do Cartório Eleitoral e no parecer da douta Promotoria Eleitoral, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS
AS CONTAS ORA APRESENTADAS.
Publique-se. Registre-se.
Intime-se através do Diário de Justiça Eletrônico.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observando-se as formalidades de praxe.
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Paranaguá, 14 de fevereiro de 2018.
Pamela Dalle Grave Flores
Juíza Eleitoral
_________________________________________________________
Autos nº: 166-71.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Eliana Alves Possa
Advogado(s): Gerson do Rosário Antunes – OAB-PR nº 76.403
Intimação, na forma da lei, da parte dispositiva da sentença proferida pela Exma. Dra. Pamela Dalle Grave Flores, Juíza Eleitoral, nos autos
acima discriminados, com o seguinte teor:
Isso posto e de tudo mais que dos autos consta, considerando que foram cumpridas as formalidades legais previstas na Resolução TSE nº
23.463/2015; o contido no relatório do Cartório Eleitoral e no parecer da douta Promotoria Eleitoral, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS
AS CONTAS ORA APRESENTADAS.
Publique-se. Registre-se.
Intime-se através do Diário de Justiça Eletrônico.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observando-se as formalidades de praxe.
Paranaguá, 14 de fevereiro de 2018.
Pamela Dalle Grave Flores
Juíza Eleitoral
_________________________________________________________
Autos nº: 165-86.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Sulimara Rodrigues
Advogado(s): Gerson do Rosário Antunes – OAB-PR nº 76.403
Intimação, na forma da lei, da parte dispositiva da sentença proferida pela Exma. Dra. Pamela Dalle Grave Flores, Juíza Eleitoral, nos autos
acima discriminados, com o seguinte teor:
Isso posto e de tudo mais que dos autos consta, considerando que foram cumpridas as formalidades legais previstas na Resolução TSE nº
23.463/2015; o contido no relatório do Cartório Eleitoral e no parecer da douta Promotoria Eleitoral, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS
AS CONTAS ORA APRESENTADAS.
Publique-se. Registre-se.
Intime-se através do Diário de Justiça Eletrônico.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observando-se as formalidades de praxe.
Paranaguá, 14 de fevereiro de 2018.
Pamela Dalle Grave Flores
Juíza Eleitoral
_________________________________________________________
Autos nº: 164-04.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Elizete Oliveira Maronitti Araujo
Advogado(s): Gerson do Rosário Antunes – OAB-PR nº 76.403
Intimação, na forma da lei, da parte dispositiva da sentença proferida pela Exma. Dra. Pamela Dalle Grave Flores, Juíza Eleitoral, nos autos
acima discriminados, com o seguinte teor:
Isso posto e de tudo mais que dos autos consta, considerando que foram cumpridas as formalidades legais previstas na Resolução TSE nº
23.463/2015; o contido no relatório do Cartório Eleitoral e no parecer da douta Promotoria Eleitoral, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS
AS CONTAS ORA APRESENTADAS.
Publique-se. Registre-se.
Intime-se através do Diário de Justiça Eletrônico.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observando-se as formalidades de praxe.
Paranaguá, 14 de fevereiro de 2018.
Pamela Dalle Grave Flores
Juíza Eleitoral
_________________________________________________________
Autos nº: 163-19.2017.6.16.0005
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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Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Arlete Mara Cachoeira
Advogado(s): Gerson do Rosário Antunes – OAB-PR nº 76.403
Intimação, na forma da lei, da parte dispositiva da sentença proferida pela Exma. Dra. Pamela Dalle Grave Flores, Juíza Eleitoral, nos autos
acima discriminados, com o seguinte teor:
Isso posto e de tudo mais que dos autos consta, considerando que foram cumpridas as formalidades legais previstas na Resolução TSE nº
23.463/2015; o contido no relatório do Cartório Eleitoral e no parecer da douta Promotoria Eleitoral, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS
AS CONTAS ORA APRESENTADAS.
Publique-se. Registre-se.
Intime-se através do Diário de Justiça Eletrônico.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observando-se as formalidades de praxe.
Paranaguá, 14 de fevereiro de 2018.
Pamela Dalle Grave Flores
Juíza Eleitoral
_________________________________________________________
Autos nº: 162-34.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Nathalia Paola Gaiotto
Advogado(s): Gerson do Rosário Antunes – OAB-PR nº 76.403
Intimação, na forma da lei, da parte dispositiva da sentença proferida pela Exma. Dra. Pamela Dalle Grave Flores, Juíza Eleitoral, nos autos
acima discriminados, com o seguinte teor:
Isso posto e de tudo mais que dos autos consta, considerando que foram cumpridas as formalidades legais previstas na Resolução TSE nº
23.463/2015; o contido no relatório do Cartório Eleitoral e no parecer da douta Promotoria Eleitoral, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS
AS CONTAS ORA APRESENTADAS.
Publique-se. Registre-se.
Intime-se através do Diário de Justiça Eletrônico.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observando-se as formalidades de praxe.
Paranaguá, 14 de fevereiro de 2018.
Pamela Dalle Grave Flores
Juíza Eleitoral
_________________________________________________________
Autos nº: 161-49.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Laryssa Thaiz de Castilho Pereira Poleti Moreira
Advogado(s): Gerson do Rosário Antunes – OAB-PR nº 76.403
Intimação, na forma da lei, da parte dispositiva da sentença proferida pela Exma. Dra. Pamela Dalle Grave Flores, Juíza Eleitoral, nos autos
acima discriminados, com o seguinte teor:
Isso posto e de tudo mais que dos autos consta, considerando que foram cumpridas as formalidades legais previstas na Resolução TSE nº
23.463/2015; o contido no relatório do Cartório Eleitoral e no parecer da douta Promotoria Eleitoral, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS
AS CONTAS ORA APRESENTADAS.
Publique-se. Registre-se.
Intime-se através do Diário de Justiça Eletrônico.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observando-se as formalidades de praxe.
Paranaguá, 14 de fevereiro de 2018.
Pamela Dalle Grave Flores
Juíza Eleitoral
_________________________________________________________
Autos nº: 158-94.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Flavio Henrique Cordeiro da Silva
Advogado(s): Gerson do Rosário Antunes – OAB-PR nº 76.403
Intimação, na forma da lei, da parte dispositiva da sentença proferida pela Exma. Dra. Pamela Dalle Grave Flores, Juíza Eleitoral, nos autos
acima discriminados, com o seguinte teor:
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Isso posto e de tudo mais que dos autos consta, considerando que foram cumpridas as formalidades legais previstas na Resolução TSE nº
23.463/2015; o contido no relatório do Cartório Eleitoral e no parecer da douta Promotoria Eleitoral, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS
AS CONTAS ORA APRESENTADAS.
Publique-se. Registre-se.
Intime-se através do Diário de Justiça Eletrônico.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observando-se as formalidades de praxe.
Paranaguá, 14 de fevereiro de 2018.
Pamela Dalle Grave Flores
Juíza Eleitoral
_________________________________________________________
Autos nº: 156-27.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Marcio da Rosa Cardoso
Advogado(s): Gerson do Rosário Antunes – OAB-PR nº 76.403
Intimação, na forma da lei, da parte dispositiva da sentença proferida pela Exma. Dra. Pamela Dalle Grave Flores, Juíza Eleitoral, nos autos
acima discriminados, com o seguinte teor:
Isso posto e de tudo mais que dos autos consta, considerando que foram cumpridas as formalidades legais previstas na Resolução TSE nº
23.463/2015; o contido no relatório do Cartório Eleitoral e no parecer da douta Promotoria Eleitoral, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS
AS CONTAS ORA APRESENTADAS.
Publique-se. Registre-se.
Intime-se através do Diário de Justiça Eletrônico.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observando-se as formalidades de praxe.
Paranaguá, 14 de fevereiro de 2018.
Pamela Dalle Grave Flores
Juíza Eleitoral
_________________________________________________________
Autos nº: 155-42.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Pedro Thiago Gaiotto
Advogado(s): Gerson do Rosário Antunes – OAB-PR nº 76.403
Intimação, na forma da lei, da parte dispositiva da sentença proferida pela Exma. Dra. Pamela Dalle Grave Flores, Juíza Eleitoral, nos autos
acima discriminados, com o seguinte teor:
Isso posto e de tudo mais que dos autos consta, considerando que foram cumpridas as formalidades legais previstas na Resolução TSE nº
23.463/2015; o contido no relatório do Cartório Eleitoral e no parecer da douta Promotoria Eleitoral, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS
AS CONTAS ORA APRESENTADAS.
Publique-se. Registre-se.
Intime-se através do Diário de Justiça Eletrônico.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observando-se as formalidades de praxe.
Paranaguá, 14 de fevereiro de 2018.
Pamela Dalle Grave Flores
Juíza Eleitoral
_________________________________________________________
Autos nº: 154-57.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Luis Fabiano Beira
Advogado(s): Gerson do Rosário Antunes – OAB-PR nº 76.403
Intimação, na forma da lei, da parte dispositiva da sentença proferida pela Exma. Dra. Pamela Dalle Grave Flores, Juíza Eleitoral, nos autos
acima discriminados, com o seguinte teor:
Isso posto e de tudo mais que dos autos consta, considerando que foram cumpridas as formalidades legais previstas na Resolução TSE nº
23.463/2015; o contido no relatório do Cartório Eleitoral e no parecer da douta Promotoria Eleitoral, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS
AS CONTAS ORA APRESENTADAS.
Publique-se. Registre-se.
Intime-se através do Diário de Justiça Eletrônico.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observando-se as formalidades de praxe.
Paranaguá, 14 de fevereiro de 2018.
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Pamela Dalle Grave Flores
Juíza Eleitoral
_________________________________________________________
Autos nº: 118-15.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Marco Roberto Escumação
Advogado(s): Gabriel Cardoso Galli – OAB-PR nº 72.362
Intimação, na forma da lei, da parte dispositiva da sentença proferida pela Exma. Dra. Pamela Dalle Grave Flores, Juíza Eleitoral, nos autos
acima discriminados, com o seguinte teor:
Isso posto e de tudo mais que dos autos consta, considerando que foram cumpridas as formalidades legais previstas na Resolução TSE nº
23.463/2015; o contido no relatório do Cartório Eleitoral e no parecer da douta Promotoria Eleitoral, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS
AS CONTAS ORA APRESENTADAS.
Publique-se. Registre-se.
Intime-se através do Diário de Justiça Eletrônico.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observando-se as formalidades de praxe.
Paranaguá, 14 de fevereiro de 2018.
Pamela Dalle Grave Flores
Juíza Eleitoral
_________________________________________________________
Autos nº: 60-38.2017.6.16.0158
Natureza: Prestação de Contas
Partido: Partido Socialista Brasileiro
Advogado(s): Mauricio Vitor Leone de Souza – OAB-PR nº 32.723
Intimação, na forma da lei, da parte dispositiva da sentença proferida pela Exma. Dra. Pamela Dalle Grave Flores, Juíza Eleitoral, nos autos
acima discriminados, com o seguinte teor:
Isso posto e de tudo mais que dos autos consta, considerando que foram cumpridas as formalidades legais previstas na Resolução TSE nº
23.463/2015; o contido no relatório do Cartório Eleitoral e no parecer da douta Promotoria Eleitoral, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS
AS CONTAS ORA APRESENTADAS.
Publique-se. Registre-se.
Intime-se através do Diário de Justiça Eletrônico.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observando-se as formalidades de praxe.
Paranaguá, 14 de fevereiro de 2018.
Pamela Dalle Grave Flores
Juíza Eleitoral
_________________________________________________________
Autos nº: 49-09.2017.6.16.0158
Natureza: Prestação de Contas
Partido: Partido Republicano da Ordem Social
Advogado(s): Maurício Vitor Leone de Souza – OAB-PR nº 32.723
Intimação, na forma da lei, da parte dispositiva da sentença proferida pela Exma. Dra. Pamela Dalle Grave Flores, Juíza Eleitoral, nos autos
acima discriminados, com o seguinte teor:
Isso posto e de tudo mais que dos autos consta, considerando que foram cumpridas as formalidades legais previstas na Resolução TSE nº
23.463/2015; o contido no relatório do Cartório Eleitoral e no parecer da douta Promotoria Eleitoral, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS
AS CONTAS ORA APRESENTADAS.
Publique-se. Registre-se.
Intime-se através do Diário de Justiça Eletrônico.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observando-se as formalidades de praxe.
Paranaguá, 14 de fevereiro de 2018.
Pamela Dalle Grave Flores
Juíza Eleitoral
_________________________________________________________
Autos nº: 50-91.2017.6.16.0158
Natureza: Prestação de Contas
Partido: Partido Progressista
Advogado(s): Ivete Ferreira Antunes Ribeiro – OAB-PR nº 68.492
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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Intimação, na forma da lei, da parte dispositiva da sentença proferida pela Exma. Dra. Pamela Dalle Grave Flores, Juíza Eleitoral, nos autos
acima discriminados, com o seguinte teor:
Isso posto e de tudo mais que dos autos consta, considerando que foram cumpridas as formalidades legais previstas na Resolução TSE nº
23.463/2015; o contido no relatório do Cartório Eleitoral e no parecer da douta Promotoria Eleitoral, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS
AS CONTAS ORA APRESENTADAS.
Publique-se. Registre-se.
Intime-se através do Diário de Justiça Eletrônico.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observando-se as formalidades de praxe.
Paranaguá, 14 de fevereiro de 2018.
Pamela Dalle Grave Flores
Juíza Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS 44-84.2017.6.16.0158
Autos: 44-84.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Alexia Nascimento Onorato da Costa
Município: Paranaguá
Advogado: Eduardo Digiovanni Filho - OAB/PR n. 21.541
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017 –
005ª ZE, INTIMO o candidato e prestador de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PROCEDIMENTO TÉCNICO
CONCLUSIVO DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, abaixo descritos, para, querendo, e no prazo de 03 (três) dias, apresentar
esclarecimentos e juntar documentos.
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao
saneamento de falhas, restaram caracterizadas as seguintes inconsistências:
- Não foi apresentado a seguinte peça obrigatória que deve integrar a prestação de contas (art. 59 da Resolução TSE nº 23.463/2015): extrato
da conta bancária aberta em nome do candidato, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha.
Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista pela sua desaprovação.
É o Parecer. À consideração superior.
Paranaguá, 08 de março de 2018.
Suzana Justus de Brito
Analista Judiciário

6ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

RELAÇÃO_ 07/2018
AUTOS Nº 357-50.2016.6.16.0006
NATUREZA: REPRESENTAÇÃO – Propaganda Política – Propaganda Eleitoral – Internet – PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR
REPRESENTANTE(S): COLIGAÇÃO A FORÇA DO POVO; JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM
ADVOGADO(S): CARLOS EDUARDO FERLA CORREA (OAB/PR 37.505)
REPRESENTADO(S): CARLOS MARINHO; TIAGO PEREIRA; FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL
ADVOGADO(S): CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB/PR 66.785)
DECISÃO:
AUTOS Nº 357-50.2016.6.16.0006
Conheço dos embargos de declaração opostos pelos representantes, porque tempestivos, e presentes os demais requisitos de
admissibilidade.
No mérito, acolho o recurso, porque, de fato, a decisão de fls. 372 foi omissão quanto ao requerimento de item "c" da inicial, qual seja "a
intimação do Ministério Público, para se manifestar no feito, bem como para apurar a prática de crime eleitoral" .
Isso porque, embora tenha sido dada vista dos autos ao Parquet, este Juízo não analisou o requerimento de fls. 367/370, item 23.
Por consequência, para sanar a omissão, integro a decisão de fls. 372 nos seguintes termos:
"4 - Defiro o requerimento do Ministério Público Eleitoral de fls. 367/370, item 23. Como não foram indicadas as peças consideradas de
relevância pelo Parquet, remeta-se cópia integral dos autos ao Ministério Público Federal (a quem compete a investigação), para apuração de
eventual crime".
No mais, cumpra-se a decisão proferida.
Int.
Antonina, 2 de fevereiro de 2018.
Louise Nascimento e Silva
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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Juíza Eleitoral

25ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação 09/2018
1 – Publicação da sentença nos autos abaixo descritos:
Autos nº 2-12.2018.616.0025
Interessado: Juízo da 25ª Zona Eleitoral
“Trata-se de procedimento administrativo proposto pela Chefia de cartório visando a junção de seções eleitorais que possuem um
número baixo de eleitores, resultantes do procedimento de revisão biométrica no município.
Propôs a junção das seções nos seguintes termos:
“1 - MUDANÇA DE LOCAL DE VOTAÇÃO
Seções 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 e 52 sediadas na Escola Municipal Maria Alice Bittencourt Augusto Forti transferidas para o
Colégio Estadual Prof. Silvio Tavares, sediado à Rua João Manoel dos Santos, nº 1029, centro, em Cambará/PR.
2 - AGREGAÇÃO DE SEÇÕES
Tal situação gerará a união definitiva das seções.
2.1 -Colégio O Caminho
Agregar os eleitores das seções 03, 05 e 07 na seção 01.
Agregar os eleitores das seções 04 e 06 à seção 02.
2.2 - Colégio Estadual Prof. Silvio Tavares
Considerar o deferimento do item 1, com alteração das seções 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 e 52 da Escola Maria Alice
Bittencourt Augusto Forti para o Colégio Prof. Silvio Tavares
Agregar os eleitores das seções 14 e 52 à seção 37.
Agregar os eleitores das seções 15 e 38 à seção 39, mantendo-a como especial
Agregar os eleitores das seções 41 e 43 à seção 40, mantendo-a como especial.
Agregar os eleitores da seção 44 à seção 42.
2.3 - Secretaria de Educação e Cultura de Cambará
Agregar os eleitores da seção 13 à seção 08.
Agregar os eleitores da seção 11 à seção 10”.
Foi publicado Edital nº 06/2018 no dia 26 de fevereiro de 2018, com prazo de 05 (cinco) dias, para manifestação de interessados.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se favorável à medida.
É o relatório.
A junção de seções faz-se necessária, considerando a existência de 22 seções atualmente com aproximadamente ou menos de 200
eleitores.
A manutenção destas seções impactariam de sobremaneira a administração das eleições, com custos significativos maiores, os
quais cito exemplificadamente: 22 urnas eletrônicas, 88 mesários, que receberiam pagamentos de auxílio alimentação no dia das
eleições, 22 salas de aulas requisitadas. Tais são os impactos diretos, além de outros indiretos, como o tempo para a preparação
destas urnas e custos de sua manutenção e armazenamento.
Após a junção restariam 8 seções para receber o mesmo número de eleitores.
As seções eleitorais podem trabalhar com até 400 eleitores, conforme determinação do TRE/PR, diante disto, mostra-se acertada a
junção de seções visando um melhor aproveitamento dos recursos públicos.
A alteração do local de votação das seções do Colégio Maria Alice Bittencourt Forti faz-se necessária pelas condições atuais deste
prédio, motivo pelo qual autorizo a transferência das seções para o Colégio Prof. Silvio Tavares, que deverá manter, para esta
eleição, 4 (quatro) seções eleitorais.
Diante do exposto, acolhendo a manifestação da chefia de cartório da 25ª Zona Eleitoral de Cambará/PR, determino a agregação das
seções, conforme disposto às f. 04 destes autos e alteração das seções do Colégio Maria Alice Bittencourt Forti para o Colégio Prof.
Silvio Tavares.
Determino o cumprimento desta decisão no sistema ELO.
Publique-se novo Edital, para ciência dos eleitores.
Não haverá a emissão de novos títulos eleitorais para os eleitores das seções agregadas.
Ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Cambará, 06 de março de 2018
Tatiana Hildebrandt de Almeida
Juíza Eleitoral
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Relação 10.doc
1 – Publicação do despacho de f.74 nos autos abaixo descritos:
Autos nº 2-80.2016.616.0025
Interessado: Juízo da 25ª Zona Eleitoral
Determino a formalização de termo de compromisso com a cooperativa dos catadores de materiais recicláveis de Cambará –
RECICLAM, no prazo de 24 meses.
Autorizo a doação à referida entidade dos materiais recicláveis advindos deste Fórum.
Nos demais meses, os descartes de materiais recicláveis, como papelão, papel, plásticos e toner, poderão ser efetuados
independentemente de autorização judicial, bastando a assinatura de recibo e envio de comunicação à Agenda Ambiental. do
TRE/PR.
Comunique-se à Agenda Ambiental do TRE/PR.
Após, arquive-se, com as baixas e anotações necessárias.
Publique-se. Registre-se.
Cambará, 06 de março de 2018
Tatiana Hildebrandt de Almeida
Juíza Eleitoral

85ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

SENTENÇA - PETIÇÃO
Autos nº 8-33.2018
Natureza: Petição
Requerente: Maria Rubens de Mello
Requerido: Olivir Rubens de Mello
Vistos...
Trata-se de requerimento do eleitor Olivir Rubens de Mello, de Facultatividade do Voto e Expedição de Certidão de Quitação Eleitoral
com prazo de validade indeterminado em virtude de incapacidade grave, nos termos da Resolução nº 21.920 do TSE.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo deferimento do pedido (fls. 11/12).
Merece acolhida a presente ação. Dos documentos acostados nos autos restou comprovado que o eleitor possui sequelas decorrentes de AVC
– Acidente Vascular Cerebral (fls. 05), o que torna demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais.
Desta forma, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e determino o lançamento do ASE respectivo, bem como a expedição de Certidão de
Quitação Eleitoral com prazo de validade determinado, nos termos dos artigos 180 e seguintes do Provimento 03/2013 do CRE/PR e
Resolução 21.920/04.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Loanda, 06 de fevereiro de 2018. - NARA MERANCA BUENO PEREIRA PINTO - Juíza Eleitoral

103ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação n.º 5/2018
Representação n.º 327-65.2016.16.0151
Representante:
Advogado(a):

COLIGAÇÃO SAUDADE RETOMANDO O PROGRESSO PARA TODOS
Dr. Leandro Souza Rosa – OAB/PR 30.474

Representado:
MAURO CESAR CENCI
DARLEI TRENTO
COLIGAÇÃO UNIÃO POR SAUDADE DO IGUAÇU
Advogado(a):
Dr. Luiz Fernando Pereira – OAB/PR 22.076
Dr. Fernando Vernalha Guimarães – OAB/PR 20.738
Dr. Luiz Eduardo Peccinin – OAB/PR 58.101
Dr. Paulo Henrique Golambiuk – OAB/PR 62.051
Dra. Maitê Chaves Nakad Marrez – OAB/PR 86.684
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Publicação e intimação da decisão proferida nos autos acima identificados:
Autos n.º 327-65.2016.6.16.0151
Vistos.
Cuida-se de representação manejada pela Coligação Saudade Retomando o Progresso para Todos em desfavor de Mauro Cesar Cenci, Darlei
Trento, e Coligação União por Saudade do Iguaçu, relativa a supostas ilicitudes cometidas durante o pleito eleitoral municipal de 2016.
O processo em epígrafe tramitou perante a 151ª Zona Eleitoral de São João, onde foi julgado improcedente, tendo o respeitável magistrado
entendido comportar o feito julgamento antecipado.
Em grau de recurso, o Tribunal Regional Eleitoral declarou nulo o processo a partir da fl. 66, bem como anulou a sentença de fls. 67/68-verso,
determinando o retorno dos autos à origem para seu regular processamento e julgamento.
Em face do rezoneamento estabelecido pela Resolução TRE/PR n.º 782/2017, o feito foi remetido para essa circunscrição.
Designada audiência de instrução os representados se insurgiram alegando impossibilidade da colheita de depoimento pessoal dos
representados no âmbito dessa Justiça Especializada, e a necessidade da prova pericial ser realizada antes da audiência de instrução.
Em despacho de fl. 324 oportunizou-se à parte representante e ao Ministério Público vista da petição de fls. 317/322, restando prejudicada a
audiência anteriormente designada.
Atendendo à intimação realizada, a representante desistiu do depoimento pessoal dos representados, requereu expedição de ofício ao TRE/PR
solicitando o encaminhamento de cópia integral das AIJEs n. 593-52.2016.6.16.0151 e 596.07.2016.16.0151, que aguardam julgamento em
segundo grau, e ratificou o interesse na produção de prova pericial e na oitiva da testemunha arrolada na inicial.
Por sua vez, o Ministério Público Eleitoral, após minucioso relatório dos atos realizados no decorrer do processo, manifestou-se pela
desnecessidade da colheita do depoimento pessoal dos representados; pela adequação da produção da prova pericial após a realização de
audiência de instrução; e não se opôs ao pedido de expedição de ofício ao TRE/PR a fim de solicitar cópia das ações eleitorais que aguardam
julgamento, conforme pretendido pela representante.
O processo se encontra em ordem e a única preliminar aventada já foi objeto de análise pelo TRE/PR, que considerou a gravação ambiental
válida e lícita. No mais, considerando que as partes são legítimas, concorrendo as demais condições da ação e os pressupostos processuais,
bem como inexistindo outras questões pendentes, declaro saneado o processo.
Os pontos controvertidos na presente lide se resumem, sem prejuízo de outros que vierem a ser indicados pelas partes, nos seguintes:
Se na gravação juntada à fl. 30 o representado Mauro César Cenci é um dos interlocutores;
Se foi oferecido pelo representado Mauro César Cenci qualquer tipo de vantagem ao Sr. Valdecir Ferreira em troca de votos;
Se houve potencial lesivo ao equilíbrio do pleito.
Tendo em vista que o feito exige dilação probatória a fim de possibilitar o desate das questões trazidas ao Juízo, e com vistas ao
prosseguimento da marcha processual, DEFIRO a produção de prova pericial, por entender ser imprescindível a realização da prova técnica a
fim de se averiguar se o representado Mauro César Cenci é um dos interlocutores na gravação trazida aos autos, e sobre a integridade dos
dados da gravação.
DETERMINO, assim, por ausência de norma específica na Lei de regência (LC 64/90), e com fundamento nos artigos 15 e 465, § 1º, incisos II
e III, do CPC (aplicação subsidiária), determino a imediata intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem quesitos e
indiquem assistente técnico. Ato contínuo, remetam-se à Delegacia de Polícia Federal de Guarapuava para perícia técnica da gravação contida
no CD juntado à fl. 30, a ser realizada no prazo impreterível de 30 (trinta) dias.
Por se tratarem de situações afins aos fatos ensejadores da presente demanda, DEFIRO a expedição de ofício ao e. Tribunal Regional
Eleitoral com a finalidade de solicitar o encaminhamento de cópia integral das AIJEs n. 593-52.2016.6.16.0151 e 596-07.2016.6.16.0151, que
tramitam sob a relatoria do e. Juiz Antônio Franco Ferreira da Costa Neto, para instrução do presente feito, observando-se que com o
recebimento de referidas cópias impõe-se a tramitação em segredo de justiça dos presentes autos.
Por fim, DEFIRO a inquirição da testemunha arrolada na inicial, consignando, por oportuno, que a mesma deverá comparecer em Juízo
independentemente de intimação, nos termos do artigo 22, inciso V, da Lei Complementar n.º 64/90.
Com o retorno dos autos e juntada do laudo pericial, bem como dos documentos solicitados ao TRE/PR, voltem conclusos para designação de
audiência de instrução.
Intimem-se.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Chopinzinho/PR, 26 de fevereiro de 2018.
MARIA TERESA THOMAZ
Juíza Eleitoral

104ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

sentença
AUTOS 01-81.2018.6.16.0104
NATUREZA: Prestação de Contas
REFERÊNCIA: Ano Base 2016
INTERESSADO: SOLIDARIEDADE – SD
SENTENÇA
Trata-se de análise de prestação de contas anual de Diretório Municipal de Partido Político.
A agremiação partidária optou por apresentar declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do §2º do art. 28 da Resolução
23.464/2015 do TSE.

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

Ano X - Número 043

Curitiba, segunda-feira, 12 de março de 2018

Página 16

Conforme consignado no Parecer Técnico, não foi apresentada impugnação à declaração de ausência de movimentação de recursos e não há
indícios de movimentação financeira.
Existe manifestação favorável do Ministério Público Eleitoral.
A ideia da declaração de ausência de movimentação financeira é simplificar as prestações de contas. Exigir constituição de advogado e
assinatura de contador em contas que apenas declaram que não há movimentação financeira é, além de desnecessário, posto que, repita-se,
não há nada a ser declarado, oneroso aos partidos, que precisariam pagar por esses serviços, ou aos profissionais, que no mais das vezes
trabalham sem a contraprestação devida.
A intempestividade e a ausência de certidão de composição, já suprimida, são meras irregularidades.
Desta feita, JULGAM-SE APROVADAS, COM RESSALVAS, AS CONTAS do Diretório Municipal de Primeiro de Maio-PR do SOLIDARIEDADE
- SD, referentes ao ano de 2017.
Intime-se por correio o Representante do Partido.
Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Tudo cumprido, arquive-se.
Primeiro de Maio, 08/03/2018.
JULIO FARAH NETO
Juiz Eleitoral

132ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação 02/2018
AÇÃO PENAL 8-23.2017.6.16.0132
MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DO IVAÍ-PR
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: SANDRO ARMELIN DA SILVA
RÉU: ELIAS DE OLIVEIRA FERREIRA
ADVOGADO: ALEXANDRE SARGE FIGUEIREDO – OAB/PR 52824
INTIMAÇÃO
Em cumprimento ao despacho em audiência (fls. 185 dos autos), fica na presente publicação intimada a defesa, na pessoa do advogado, da
abertura do prazo para apresentação de alegações finais.
São João do Ivaí, 07 de março de 2018
JULIANO JUNIOR SILVÉRIO
CHEFE DE CARTÓRIO

141ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

PUBLICAÇÃO DE DECISÃO
NÚMERO DOS AUTOS: 1-67.2018.6.16.0141 – PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO POLÍTICO: PTC – PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
MUNICÍPIO: RONCADOR/PR
ADVOGADO: Dr. JOSÉ WLADEMIR GARBUGGIO – OAB/PR Nº 17.107
141ª ZONA ELEITORAL DO PARANÁ
Vistos.
Em vista do que dispõe a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, bem como a Resolução n. TSE 23.464/2015, cuida o presente feito da
Prestação de Contas do Partido Trabalhista Cristão de Roncador/PR, relativo à movimentação financeira efetuada no exercício de 2016.
O partido apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, amparado pela Resolução TSE 23.464/2015, artigo 45 e incisos,
a qual permite tal forma abreviada de prestação de contas anual de partido.
Atendendo à forma exigida pela legislação aplicável, constando os nomes e assinaturas dos representantes partidários, a declaração de
ausência de movimentação de recursos, todavia, foi apresentada intempestivamente.
Restou comprovada a representação por advogado regularmente constituído, e devidamente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do
Brasil.
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O edital nº 05/2018 foi publicado no DJE de 31/01/2018, tendo decorrido o prazo sem qualquer manifestação (fl. 06).
Conforme pesquisa realizada por esta serventia, verificou-se que não houve repasse de recursos do fundo partidário. Em consulta ao sistema
SPCA, constatou-se a inexistência de extratos bancários em nome da agremiação partidária, o que corrobora a autenticidade das informações.

Diante do exposto, não verificadas quaisquer irregularidades, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas anuais do partido interessado,
referentes ao exercício financeiro de 2016, em razão da apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros de
forma intempestiva.
No entanto, caso seja verificado que a Declaração de ausência de movimentação de recursos (fl. 09) não retrate a verdade, determino a
aplicação das sansões cabíveis ao órgão partidário e seus responsáveis, na forma do art. 46 da resolução citada acima, bem como a extração
de cópias para encaminhamento ao Ministério Público Eleitoral para apuração da prática de crime eleitoral, em especial, o previsto no art. 350
do Código Eleitoral (Resolução TSE nº 23.464/2015, art. 45, inc, VIII, “c”).
Sobrevindo o trânsito em julgado da decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Iretama, 28 de fevereiro de 2018.
Ana Carolina de Oliveira
Juíza Eleitoral

PUBLICAÇÃO DE DECISÃO
AUTOS 3-71.2017.6.16.0141 – NOTÍCIA CRIME
NOTICIADO: DOUGLAS DE LARA DE LIMA
ADVOGADO: Dr. CARLOS HENRIQUE DE SOUZA – OAB/PR Nº 54.181
Trata-se de termo circunstanciado lavrado em face de DOUGLAS DE LARA DE LIMA pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 39, §5º,
II, da Lei 9.504/97.
Em sede de audiência, foi oferecida proposta de transação penal, nos termos da Lei 9.099/95, devidamente aceita pelo noticiado,
acompanhado de seu advogado (fls. 35/36). Restou determinado, desta forma, o pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 937,00
(novecentos e trinta e sete reais), em favor da APAE de Roncador/PR. Foi deferido o parcelamento da quantia em 10 (dez) parcelas mensais,
tendo o noticiado juntado aos autos os respectivos comprovantes de pagamento.
Conforme se depreende do acima exposto, entendo devidamente cumprida a proposta de transação penal, motivo pelo qual JULGO EXTINTA
A PUNIBILIDADE do noticiado DOUGLAS DE LARA DE LIMA.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Oportunamente, arquivem-se.
Iretama, 08 de março de 2018.
Ana Carolina de Oliveira
Juíza Eleitoral

175ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÃO
AÇÃO PENAL nº 1-62.2018.6.16.0175
Protocolo: 99.974/2017
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: LUIZ ANTONIO FERREIRA PEREIRA
ADV: Edson Luiz Facchi Junior (OAB/PR 67.979)
ADV: Matteus Beresa de Paula Macedo (OAB/PR 83.616)
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) da(s) parte(s), do inteiro teor do r. despacho exarado pela Exma. Dra. Luciani de Lourdes
Tesseroli Maronezi, Juíza da 175ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, nos autos acima discriminados, com o seguinte teor:

I - Trata-se de Ação Penal, nos termos da denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral do Estado do Paraná em face de LUIZ ANTONIO
FERREIRA PEREIRA.
II - Imputa-se ao denunciado a conduta tipificada nos artigos 324, caput, 325, caput, 326, caput, c/c o artigo 327, incisos II e III, todos do
Código Eleitoral, na forma do artigo 70 do Código Penal.
III - Citado regularmente, o denunciado não ofereceu defesa preliminar.
Consta dos autos que o denunciado foi citado em 02/02/2018 (fl. 321), cuja carta precatória foi juntada aos autos na data de 08/08/2018 (fl.
311-v.).
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Dispõe a legislação pertinente:
"Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.
§ 1º Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento.
§ 5º Salvo os casos expressos, os prazos correrão:
a) da intimação;"
Preconiza a Súmula 710/STF: "No processo penal, contam-se os prazos da data da intimação, e não da juntada aos autos do mandado ou da
carta precatória ou de ordem" .
IV - Assim, INDEFIRO o pedido formulado pelo procurador constituído do denunciado, no segundo parágrafo da petição de fls. 339/340.
Outrossim, concedo o prazo de 05 dias para que o denunciado regularize sua representação processual nos autos, acostando instrumento de
mandato autêntico.
V - Expeça-se a competente carta precatória ao Juízo Eleitoral da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais/PR, para que promova o interrogatório do
denunciado.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral e à Defesa.
Cumpra-se.
Diligências necessárias.
Curitiba, 07 de março de 2018.
Luciani de Lourdes Tesseroli Maronezi
Juíza Eleitoral

182ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇAO
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 172-65.2017.6.16.0171
Candidato: Edvaldo Moreira de Sintra, candidato PRTB de Campo Magro-PR
Advogada do Candidato: Dra.Ana Arlinda Ribas Machado, OAB/PR 60.198
Interessado Zona: 182 ZE-PR
Trata-se de autos de Prestação de Contas de campanha do candidato do PRTB Edvaldo Moreira de Sintra de Campo Magro-PR referente as
eleições 2016.
O edital de impugnações foi regularmente publicado, sem manifestações (fls. 55). Em parecer de folhas 50/51 verificou-se a falta de assinatura
do contabilista. Por esse motivo, o Chefe de Cartório manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, haja vista que aparentam estar
fiáveis.
O Ministério Público (fls 53) acolheu o parecer técnico pela aprovação de contas com ressalvas.
Relatados. Decido.
Aplica-se ao presente caso a Resolução n° 23463/2015. Nos termos do artigo 41 compete ao candidato prestar contas à Justiça Eleitoral.
A presente prestação de contas obedece ao rito das contas simplificadas, haja vista que as movimentações financeira são inferiores a R$
20.000,00. Nessas, as informações se compõe exclusivamente daquelas prestadas diretamente ao SPCE e pelos documentos: a) extratos das
contas bancárias (apresentado às folhas 48/49); b) comprovante de deposito de sobras de campanha (que não existiram no caso); c)
declaração do Partido que recebeu o depósito de sobras de campanha (que não existiram no caso); d) instrumento de procuração (fls. 46).
De acordo com o parecer técnico de folhas 50/51 as contas apresentam-se fiáveis, embora não possuam assinatura do profissional contábil.
Do § 4° do artigo 41 da Resolução TSE n° 23463/2015 lê-se que a arrecadação de recursos e seus gastos devem ser acompanhados por
profissional do Conselho Federal de Contabilidade, o qual deve fazer os registros pertinentes.
O inciso IV, § 5°, artigo 41 estabelece que a prestação de contas deve ser assinada pelo profissional habilitado em contabilidade.
Analisando o extrato de prestação de contas de folhas 20 há menção de que Antonio Roberto Tencyza é o contador responsável pelas contas.
A responsabilidade pela veracidade das informações prestadas são do candidato. Logo, a falta de assinatura é irregularidade sanável, a qual o
candidato não se prestou a realizar.
Diante do exposto, APROVO COM RESSALVAS as contas de campanha das eleições 2016 do candidato pelo PRTB de Campo Magro-PR
Edvaldo Moreira de Sintra, nos termos do artigo 68, II da Resolução TSE n° 23.463/2015. Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Decorrido o prazo legal sem manifestações, certifique-se e arquive-se com as anotações de praxe.
Campo Largo, 06 de março de 2018.
Marcos Antonio da Cunha Araujo
Juiz Eleitoral

AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 41-61.2015.6.16.0171
Partido: Partido Democrático Trabalhista de Campo Magro-PR
Advogado do Partido: Dr. Jose Ari Nunes OAB/PR 36.706
Interessado Zona 182 ZE-PR
Tratam-se de autos de Prestação de Contas do Partido Democrático Trabalhista de Campo Magro-PR referente ao exercício financeiro 2014.
O edital de impugnações foi regularmente publicado, sem manifestações (fls. 28). Em parecer de folhas 36/37 verificou-se a inexistência de
repasse de recursos provenientes do fundo partidário, contudo não foi aberta conta corrente. Por esse motivo, o Chefe de Cartório manifestouse pela desaprovação das contas pela impossibilidade de identificação de movimentação financeira.
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O Ministério Público (fls 39 e 50/51) que atua junto a 171 ZE-PR entendeu que a agremiação possui gastos mínimos. Além disso cita a
Resolução 21841/04, cujo artigo 13 prevê que o não-recebimento de recursos financeiros por si só não justificariam a apresentação de contas
sem movimentação.
O processo foi a julgamento e as contas foram desaprovadas (fls. 53/54)
O Partido apresentou apelação (fls 59/62). Alegou que não houve movimentação financeira naquele ano, em especial por não ter ocorrido
eleição municipal. Diz que não há razão para registrar movimentações financeiras já que o partido sequer possui uma sede, não contratou
advogado ou contador. Além disso, entende agir contra legem incluir despesas que sequer ocorreram.
O Ministério Público (fls 78/81) apresentou contrarrazões rechaçando os argumentos do Partido, alegando em síntese, a existência de gastos
mínimos que deveriam ser contabilizados, bem como a falta de abertura de conta bancária que por si só seria motivo suficiente para
reprovação das contas.
Subido os autos, a sentença foi anulada e declarada a nulidade processual em razão da falta de formação litisconsorcial necessário, de acordo
com o artigo 38 da Resolução 23.464/2015 (fls 94/101).
Citados e formado o litisconsórcio necessário, o Partido reiterou suas alegações (fls 101 e 110). Os representantes deixaram de se manifestar.
A seguir foi aberto prazo para alegações finais no qual o Ministério Público (fls 117) que atua junto a 182 ZE-PR reiterou as manifestações já
feitas. O Partido e seus representantes, por sua vez, deixaram de se manifestar (fls 127).
Relatados. Decido.
A sentença foi anulada em razão de falta de integração ao processo dos representantes partidários, conforme preconiza o artigo 38 da
resolução TSE n° 23.464/2015. Os atos anteriores são passíveis de aproveitamento e dou-os por saneados. Realizou-se a citação para
composição do litisconsórcio passivo necessário pelo Juízo da 171 ZE-PR (fls 116), tendo decorrido prazo, in albis, para manifestações aos
16/02/2018 pelos representantes. O processo apresenta regularidade formal, ao que passo a sua análise.
Aplica-se ao caso vertente a Lei n° 9.096/95 combinada com as disposições das Resoluções n° 23.464/2015 e 21.841/2004 do Tribunal
Superior Eleitoral.
Nos termos dos artigos 32 e 34 da Lei n° 9.096/95 compete ao Juiz Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas dos órgãos partidários
municipais.
Com a introdução das alterações na Lei n° 9.096/95 pela Lei n° 13.165/2015 o TSE editou a Resolução n° 23.464/2015. Portanto, as
prestações de contas apresentadas no ano de 2015, cujo exercício era de 2014, sofreram a influência da aplicação do direito intertemporal.
Nos termos da resolução acima:
Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos de prestação de contas relativos aos exercícios
anteriores ao de 2016.
Para DINAMARCO (O conceito de mérito no processo civil, p. 299-306.) o conceito de mérito comporta três vertentes: 1) o mérito diz respeito a
discussão de fatos e direitos decidido pelo Juiz no dispositivo da sentença; 2) o mérito é a própria demanda inicial deduzida em juízo; 3) o
mérito corresponderia a lide propriamente dita, ou seja, o conteúdo social relevante que determinou a demanda. Não se pode esquecer que o
CPC cita que o Juiz resolverá o mérito nos casos do artigo 487. Portanto, legalmente, o conceito de mérito, para efeitos de aplicação
analógica, é o rol disposto no artigo 46 da Resolução TSE n° 23.464/2015 e seguintes, substancialmente diferente do rol do artigo 24 e
seguintes da Resolução TSE n° 21.841/2004. Explicando, este último é o aplicável à presente prestação de contas.
Quanto ao direito adjetivo, a Resolução TSE n° 23.464/2015 em seu artigo 65 dispõe:
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos processos de prestação de contas relativos aos exercícios
de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.
§ 2º A adequação do rito dos processos de prestação de contas previstos no § 1º deste artigo deve observar forma determinada pelo Juiz ou
Relator do feito, sem que sejam anulados ou prejudicados os atos já realizados.
Assim, aplica-se o direito processual disposto na resolução atual e não na anterior. Tanto que a Corte Eleitoral Paranaense acertadamente
fulminou a sentença anterior por falta de adequação ritualística.
Quanto as regras de julgamento, a resolução 23.464/2015 dispõe no seu artigo 65:
§ 3º As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser analisadas
de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício, observando-se que:
I – as prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na Res.-TSE
nº 21.841/2004;
Assim, passo a análise das contas apresentadas.
O Partido apresentou um conjunto de peças contábeis sem movimentação financeira. A falta de movimentação financeira por si só não
representa uma irregularidade, afinal não se pode obrigar alguém a declarar o que não existe, como bem colocado pela defesa em sua
apelação, as quais leio-as em obter dictum para maior promoção exauriente do processo.
Contudo, o Ministério Público sugere a aplicação da resolução in re ipsa, ou seja, presume que para existência do partido seja preciso algum
desforço, ainda que mínimo. Tal entendimento decorreria do artigo 13, parágrafo único da Resolução TSE n° 21.841/2004:
O não-recebimento de recursos financeiros em espécie por si só não justifica a apresentação de prestação de contas sem movimento, devendo
o partido registrar todos os bens e serviços estimáveis em dinheiro recebidos em doação, utilizados em sua manutenção e funcionamento.
Assim, o partido deveria registrar todos os bens e serviços estimáveis em dinheiro recebidos em doação.
O Parquet mencionou nas contrarrazões finais, que as refiro para maior alcance exauriente, que a própria prestação de contas pressupõe
algum tipo de trabalho profissional relacionado à contabilidade. Embora o partido negue a contratação de serviços contábeis em seu recurso de
apelação, não se pode olvidar que a contabilidade da prestação de contas cabe a um profissional qualificado, o qual, inclusive, assinou as
contas apresentadas, denotando uma prestação de serviços, ainda que gratuita, portanto, estimável em dinheiro.
Esse parece ser o entendimento dominante à época, conquanto hoje tenha sido alterado, já que é possível a apresentação de contas por mera
Declaração.
Não obstante, não me parece que a falta de movimentação financeira, por si só, represente uma irregularidade a ponto de causar a reprovação
de contas do partido. Aliás, a falta de movimentação financeira não pode ser tomada como sinônimo de irregularidade. Uma coisa não decorre
necessariamente da outra.
Esse entendimento se escora nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que na prestação de contas de campanha,
em que se tem uma preocupação mais intensa, são aceitáveis pequenas discrepâncias percentuais que não levam necessariamente a
desaprovação das contas de candidatos e partidos. Se tal regra vale para o mais, também encontra guarida no menos, salvo se desejarmos
propagar um “faz-de-conta” punindo situações menores e deixando as situações mais importantes elásticas. A razoabilidade e
proporcionalidade devem aplicar-se a ambas prestações de contas.
Quanto a falta de abertura de conta bancária, a irregularidade deve ser tal que impeça o controle das contas pela Justiça Eleitoral. Embora
alguns julgados façam uma relação entre irregularidade insanável e falta de abertura de conta bancária, o entendimento mais atualizado do
TSE exige que a irregularidade por falta de abertura de conta desague na falta de controle necessariamente, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO
SOLIDARIEDADE (SD). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. DESAPROVAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA
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BANCÁRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. FALHAS GRAVES QUE COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO DAS
CONTAS PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
Histórico da demanda 1. Contra acórdão do TRE/SE - pelo qual desaprovadas as contas anuais do Diretório Estadual do Partido Solidariedade
(SD), referentes ao exercício financeiro de 2013, bem como determinada a suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário pelo prazo
de 2 (dois) meses, detectadas a não comprovação de abertura de conta bancária e a consequente ausência dos extratos bancários
correspondentes ao período em análise -, interpôs recurso especial a agremiação.
2. Consignado no aresto regional, que "deixaram de ser observadas disposições da Lei nº 9.096/1995 e da Res. - TSE nº 21.841/2004,
persistindo omissões que comprometem a confiabilidade e a regularidade" (fl. 194), ressaltado que "as irregularidades não foram corrigidas
nem são irrelevantes no conjunto da prestação de contas, haja vista não se tratarem de meros erros materiais" (fl. 215v).
Do agravo regimental 3. Não é possível modificar as conclusões do Tribunal de origem - para considerar a inexistência de qualquer
movimentação de recursos no exercício financeiro que deu origem à prestação de contas, de modo a relativizar a obrigatoriedade de abertura
de conta-corrente pelo partido político -, sem incorrer no vedado reexame de fatos e provas.
4. Não há falar em incidência dos arts. 30, §§ 2º e 2º-A, da Lei nº 9.504/1997, dada a gravidade das consequências geradas pela não
comprovação de abertura da conta no exercício financeiro de 2013, ato este realizado, de acordo com o agravante, apenas em março de 2014
- data em que afirma ter sido a agremiação oficialmente registrada -, contrariando a determinação contida nos arts. 13 e 14, II, "l" e "n", da Res.
- TSE nº 21.841/2004, que não excepciona a exigência de abertura de conta bancária nos casos em que não há movimentação financeira ou
em que mantida em funcionamento a comissão provisória do partido, tendo em vista que esta também é obrigada a prestar contas.
5. Conforme já explicitado, em sintonia o aresto regional com a jurisprudência deste Tribunal Superior, firmada a contrario sensu, a
possibilidade de mitigação da obrigatoriedade de abertura de conta bancária pelo partido político apenas nos casos em que assentado, na
Corte de origem, que as falhas detectadas não impedem o efetivo controle das contas pela Justiça Eleitoral:
"A irregularidade atinente a não abertura de conta bancária possui caráter insanável [...]. Todavia, não se desaprovam as contas quando a
falha não impede seu controle pela Justiça Eleitoral, dadas as circunstâncias averiguadas no caso concreto." (AgR-REspe nº 103-54/AC, Rel.
Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 18.10.2013).
(Agravo regimental conhecido e não provido. Acórdão de 16/11/2017, Relator(a) Min. ROSA WEBER. Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 245, Data 19/12/2017, Página 72).
De acordo com o parecer técnico de folhas 58 as contas estão formalmente corretas. A existência, ou não, de atividade partidária não ficou
demonstrada, militando dúvida em favor da agremiação. Embora a respeitável manifestação do Ministério Público entenda que um mínimo de
gastos tiveram que ser realizados, não compete a este Juízo decidir sobre especulações de quais seriam. Por óbvio, serviços contábeis foram
necessários e não constaram na prestação de contas. Não obstante, parecem decorrer de despesas estimáveis, sendo que sua falta de
registro não são suficientes para a desaprovação das contas, mas sim para julgá-las com ressalvas pela omissão, até mesmo porque
atualmente sequer são exigíveis.
Diante do exposto, APROVO COM RESSALVAS as contas da Executiva local do Partido Democrático Trabalhista de Campo Magro-PR, nos
termos do artigo 24, II da Resolução TSE n° 21.841/2004. Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Decorrido
o prazo legal sem manifestações, certifique-se e arquive-se com as anotações de praxe.
Campo Largo, 06 de março de 2018.
Marcos Antonio da Cunha Araujo
Juiz Eleitoral

188ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Sentenças
REPRESENTAÇÃO N. 44-24.2017.6.16.0178
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado(a): SIGILOSO
Advogado(s): Clarissa Santos Farah – OAB/PR n. 40.543 e Pedro Henrique Santos Farah – OAB/PR n. 42.962
Intimação na forma da lei, do(s) advogado(s) da(s) parte(s), de dispositivo de decisão de fls. 99/101, exarado pela Exma. Juíza Eleitoral:
(...)
Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, caracterizada a desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado,
JULGO extinta a presente representação, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI do Código de Processo Civil.
P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
PINHAIS, 06 de Março de 2018.
Daniele Miola
Juíza da 188ª Zona Eleitoral
REPRESENTAÇÃO N. 43-39.2017.6.16.0188
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado(a): SIGILOSO
Advogado(s): Clarissa Santos Farah – OAB/PR n. 40.543 e Pedro Henrique Santos Farah – OAB/PR n. 42.962
Intimação na forma da lei, do(s) advogado(s) da(s) parte(s), de dispositivo de decisão de fls. 113/115, exarado pela Exma. Juíza Eleitoral:
(...)
Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, caracterizada a desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado,
JULGO extinta a presente representação, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI do Código de Processo Civil.
P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
PINHAIS, 06 de Março de 2018.
Daniele Miola
Juíza da 188ª Zona Eleitoral
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194ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação 10
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 58-57.2017.6.16.0194
PARTIDO: PARTIDO DEMOCRATAS- DEM
MUNICÍPIO: PONTAL DO PARANÁ
JUIZA: DANIELLE GUIMARÃES DA COSTA
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas do Partido DEMOCRATAS - DEM do município de Pontal do Paraná referente as
Eleições Municipais de 2016.
O relatório Técnico do Cartório não encontrou irregularidades e opinou pela aprovação das contas sem ressalvas.
O representante do Ministério Público Eleitoral não vislumbrou quaisquer irregularidades e também opinou pela aprovação sem ressalvas das
contas
Sendo assim, em razão de não terem sido encontradas irregularidades que pudessem comprometer as contas eleitorais em análise, acolho o
parecer do Ministério Público na sua integralidade e JULGO aprovadas as contas do DEMOCRATAS de Pontal do Paraná sem ressalvas.
Após o trânsito em julgado proceda-se a anotação no sistema SICO.
Arquivem-se oportunamente.
Registre-se, Publique-se. Intime-se via publicação no DJE.
Ciência ao Ministério Público.
Matinhos, 21 de fevereiro de 2018
DANIELLE GUIMARÃES DA COSTA
JUÍZA DA 194ª ZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 680-73.2016.6.16.0194
PRESTADOR: JULIANO CUNHA FERREIRA
ADVOGADO: MAURO JOSÉ RAMOS BEMFICA OAB/PR nº 53.191
MUNICÍPIO: PONTAL DO PARANÁ
JUIZA: DANIELLE GUIMARÃES DA COSTA
Sentença:

Vistos e examinados,
O candidato prestou contas

relativas ao pleito municipal de 2015, cumprindo o disposto na Resolução nº 23.463/2015, do Tribunal
Superior Eleitoral. Juntados os documentos de fls. 2/10 e 13, o advogado do candidato comunicou sua renúncia ao mandato (fl. 21) e deixou de
atender à intimação para que comprovasse a notificação da renúncia ao seu constituinte (certidão fl. 31).
Determinada a intimação pessoal do Prestador de Contas, o senhor Oficial de Justiça certificou que aquele não foi localizado no endereço
informado a esta Justiça Eleitoral, estando em Curitiba, onde foi contatado via telefone e informou não ter interesse na constituição de novo
advogado (fl. 35)
O parecer conclusivo do Setor Técnico da Justiça Eleitoral ressalvou que o instrumento de mandato para constituição de advogado é peça
obrigatória que deve integrar a prestação de contas, conforma artigo 59, da Resolução TSE nº 23.463/15. Ainda, observou sobre financeira na
conta bancária do candidato, que deveria ter sido recolhida ao partido ao final das eleições e opinou por julgar as contas como NÃO
PRESTADAS (fl. 40).
O Ministério Público remeteu ao artigo 68 – IV, da aludida resolução e ratificou a conclusão da Equipe Técnica pela não prestação de contas
(fl. 42).
Este juízo entendeu que a intimação telefônica não atende aos ditames da legislação eleitoral (fl. 43) e determinou intimação editalícia,
nomeando curador especial ao candidato, o qual apresentou defesa nas fls. 50/51v.
É breve o relato. Decido.
Em princípio, a inobservância do disposto no artigo 59 c/c artigo 48-II, “f”, da Resolução TSE nº. 23.463/2015 está caracterizada, ou seja, o
candidato ficou ciente da renúncia de seu procurador e, mesmo assim, não constituiu novo advogado, considerando-se que não prestou contas
relativas às eleições de 2015, na forma prevista na aludida resolução.
Ocorre que, verificada a existência de alguma impropriedade na prestação de contas, o artigo 64, § 4º, da citada Resolução TSE nº. 23.343,
determina a notificação do prestador de contas, na forma e no prazo do § 2º dessa Resolução, o qual determina que a intimação deve ser
pessoal ou por carta registrada, se o candidato for domiciliado fora do Juízo.
Ainda, o § 3º, do citado artigo 84, salienta que, na hipótese de não haver advogado regularmente constituído nos autos, o candidato e/ou
partido político devem ser notificados pessoalmente na forma do art. 8º da resolução que dispões sobre as representações e reclamações para
as eleições de 2016, para que, no prazo de três dias constitua defensor.
Dessa forma, como não foi possível a intimação pessoal ou postal, acatam-se as razões do curador nomeado ao candidato intimado por edital,
no sentido de que o valor da sobre de campanha é ínfimo, sendo possível a aplicação do princípio da proporcionalidade para aprovar as contas
com ressalvas.
Diante do exposto, julgo regulares, com ressalvas, as contas apresentadas pela candidata requerente, estimando em R$ 500,00 (quinhentos
reais) os honorários do procurador nomeado ao requerido citado por edital.
Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Matinhos, 02 de março de 2018.
Danielle Guimarães da Costa
Juíza Eleitoral
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PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 681-58.2016.6.16.0194
PRESTADOR: ADRIANO JOSÉ BERNARDO
ADVOGADO: MAURO JOSÉ RAMOS BEMFICA OAB/PR nº 53.191
MUNICÍPIO: PONTAL DO PARANÁ
JUIZA: DANIELLE GUIMARÃES DA COSTA
Sentença:
O candidato prestou contas relativas ao pleito municipal de 2015, cumprindo o disposto na Resolução nº 23.463/2015, do Tribunal Superior
Eleitoral. Juntados os documentos de fls. 2/13, o advogado do candidato comunicou sua renúncia ao mandato (fl. 23) e deixou de atender à
intimação para que comprovasse a notificação da renúncia ao seu constituinte (certidão fl. 31).
Determinada a intimação pessoal do Prestador de Contas, o senhor Oficial de Justiça certificou que aquele não foi localizado no endereço
informado a esta Justiça Eleitoral, estando em Londrina, onde foi contatado via telefone e informou que só retornaria ao litoral depois de um
mês e daí entraria em contato com o Cartório Eleitoral para tomar providências (fl. 36).
O parecer conclusivo do Setor Técnico da Justiça Eleitoral ressalvou que o instrumento de mandato para constituição de advogado é peça
obrigatória que deve integrar a prestação de contas, conforma artigo 59, da Resolução TSE nº 23.463/15. Ainda, observou sobre financeira na
conta bancária do candidato, que deveria ter sido recolhida ao partido ao final das eleições e opinou por julgar as contas como NÃO
PRESTADAS (fls. 38 e verso).
O Ministério Público remeteu ao artigo 68 – IV, da aludida resolução e ratificou a conclusão da Equipe Técnica pela não prestação de contas
(fl. 40).
Este juízo entendeu que a intimação telefônica não atende aos ditames da legislação eleitoral (fl. 41) e determinou intimação editalícia,
nomeando curador especial ao candidato, o qual apresentou defesa nas fls. 46/46v.
É breve o relato. Decido.
Em princípio, a inobservância do disposto no artigo 59 c/c artigo 48-II, “f”, da Resolução TSE nº. 23.463/2015 está caracterizada, ou seja, o
candidato ficou ciente da renúncia de seu procurador e, mesmo assim, não constituiu novo advogado, considerando-se que não prestou contas
relativas àseleições de 2015, na forma prevista na aludida resolução.
Ocorre que, verificada a existência de alguma impropriedade na prestação de contas, o artigo 64, § 4º, da citada Resolução TSE nº. 23.343,
determina a notificação do prestador de contas, na forma e no prazo do § 2º dessa Resolução, o qual determina que a intimação deve ser
pessoal ou por carta registrada, se o candidato for domiciliado fora do Juízo.
Ainda, o § 3º, do citado artigo 84, salienta que, na hipótese de não haver advogado regularmente constituído nos autos, o candidato e/ou
partido político devem ser notificados pessoalmente na forma do art. 8º da resolução que dispões sobre as representações e reclamações para
as eleições de 2016, para que, no prazo de três dias constitua defensor.
Dessa forma, como não foi possível a intimação pessoal ou postal, acatam-se as razões do curador nomeado ao candidato intimado por edital,
no sentido de que o valor da sobre de campanha é ínfimo, sendo possível a aplicação do princípio da proporcionalidade para aprovar as contas
com ressalvas.
Diante do exposto, julgo regulares, com ressalvas, as contas apresentadas pelo candidato requerente, estimando em R$ 500,00 (quinhentos
reais) os honorários do procurador nomeado ao requerido citado por edital.
Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Matinhos, 05 de março de 2018.
Danielle Guimarães da Costa - Juíza Eleitoral
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