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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias

PORTARIA Nº 208/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23,
inciso XLI, do Regimento Interno deste Tribunal, considerando o contido no PAD sob nº 2947/2018,
RESOLVE
I – REVOGAR o Item II da Portaria nº 632/2017-PRES, de 17.11.2017, publicada no DJE nº 220, de 01.12.2017, a partir da data da publicação;
II – DESIGNAR o servidor JÚNIOR CÉSAR BORGES, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade Administrativa, Classe C,
Padrão 11, e na sua falta, o servidor DANIEL FERNANDES WENDLER, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade
Administrativa, Classe C, Padrão 11, ambos do Quadro de Pessoal deste Tribunal, para substituir a Chefia do Cartório da 14ª Zona Eleitoral de
PONTA GROSSA, FC-6, durante as férias, impedimentos ou afastamentos do titular, a partir da mesma data.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 06 de março de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

PORTARIA Nº 188/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23, inciso
XLI, do Regimento Interno deste Tribunal, considerando o contido no PAD sob nº 1923/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor DANIEL GALUCH JUNIOR, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área de Atividade Judiciária, Classe C, Padrão
11, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, e, em comissão, Chefe de Cartório da 105ª Zona Eleitoral de TERRA RICA, para, cumulativamente,
substituir a servidora MARIZA MONTEIRO DE SOUZA GUERRA no exercício da função comissionada, nível FC-6, de Chefe de Cartório da
96ª Zona Eleitoral de NOVA LONDRINA, nos dias 14.02 a 16.02.2018, em razão de fruição de banco de horas da titular e do substituto
designado, servidor MARCELO PESSOA DE MENDONÇA JÚNIOR.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 1º de março de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

P O R T A R I A N.º 189/2018
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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 10937/2016,
RESOLVE
I - REVOGAR a Portaria nº 322/2017, de 28.06.2017, publicada no DJE nº 122 de 07.07.2017, a partir de 27.02.2018;
II - DESIGNAR a servidora MARLENE REGINA KOVALSKI, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área de Atividade Administrativa,
Classe C, Padrão 13, e, em comissão, Coordenadora de Material e Patrimônio, e, na sua falta, a servidora MARIA DE FATIMA ALMEIDA,
ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade Administrativa, Classe C, Padrão 13, e, em comissão, Coordenadora de Licitações
e Contratos, ambas do Quadro de Pessoal deste Tribunal, para substituir a Secretaria de Gestão Administrativa, CJ-3, durante as férias,
impedimentos e afastamentos do titular, no período de 27/02/2018 a 26/02/2019.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 2 de março de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

P O R T A R I A N.º 190/2018
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 15337/2016,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora MICHELE MARTINS BURDA CASTILHO SIMIONI, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área de Atividade
Judiciária, Classe C, Padrão 11, e, em comissão, Assistente IV da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, do Quadro de Pessoal deste
Tribunal, para substituir a Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, CJ-2, durante as férias, impedimentos e afastamentos dos titulares, a partir de
1º.03.2018.
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 198/2018
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 2718/2018,
RESOLVE
I - REVOGAR a Portaria nº 468/2017, de 04.09.2017, publicada no DJE nº 169 de 15.09.2017, a partir de 26.02.2018;
II - DESIGNAR a servidora MÔNICA ANDRÉA LAUREANTI BRUSCATO, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área de Atividade
Judiciária, Classe C, Padrão 13, e, em comissão, Chefe da Seção de Inspeções e Correições, e na sua falta, o servidor RAFAEL SPONHOLZ
FARHAT, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área de Atividade Judiciária, Classe C, Padrão 11, e, em comissão, Chefe da Seção de
Procedimentos Judiciários, e, na falta de ambos, o servidor CLEBER JOSE FERREIRA SILVA, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área
de Atividade Judiciária, Classe C, Padrão 11, e, em comissão, Assistente I da Seção de Procedimentos Judiciários, todos do Quadro de
Pessoal deste Tribunal, para substituir a Coordenadoria de Assuntos Judiciários e Correcionais, CJ-2, durante as férias, impedimentos e
afastamentos do titular, a partir da mesma data.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 05 de março de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

PORTARIA Nº 210/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23, inciso XLI, do Regimento Interno deste Tribunal, de conformidade com o
disposto na Resolução n.º 23.411-TSE, de 06.05.2014, considerando o contido no PAD sob nº 14125/2017-TRE,
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 044

Curitiba, terça-feira, 13 de março de 2018

Página 4

RESOLVE
DESIGNAR, em caráter excepcional, a contar de 14.02.2018, MAFALDA SERPE, requisitada para prestar serviços junto à 053ª Zona Eleitoral
da Comarca de TEIXEIRA SOARES, para, na ausência da substituta designada, servidora ANA CAROLINA MOLINARI FARAGO, ocupante do
cargo de Analista Judiciário, Área de Atividade Judiciária, e, em comissão, Assistente I do cartório da 053ª Zona Eleitoral de TEIXEIRA
SOARES, substituir o servidor ARLEI ADILSON BRAUN, ocupante do cargo Técnico Judiciário, Área de Atividade Administrativa, no exercício
da função comissionada, nível FC-06, de Chefe de Cartório da 053ª Zona Eleitoral da mesma Comarca, durante suas férias, faltas,
impedimentos e afastamentos legais.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, aos 08 de março de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

P O R T A R I A N.º 201/2018
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 1686/2018,
RESOLVE
I - REVOGAR a Portaria nº 96/2018, de 06.02.2018, publicada no DJE nº 28 de 19.02.2018, a partir de 27.02.2018;
II - DESIGNAR a servidora ANA MARIA MARSCHALL, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área de Atividade Judiciária, Classe C,
Padrão 13, e, em comissão, Assessora Jurídica da Presidência, e, na sua falta, a servidora VANESSA PIOVEZAN SCHOLZ BRAVO,
ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área de Atividade Judiciária, Classe C, Padrão 11, e, em comissão, Assessora Jurídica da
Presidência, e, na falta de ambas, a servidora FERNANDA BONO YOSHIKAWA COELHO, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de
Atividade Administrativa, Classe C, Padrão 11, e, em comissão Assistente IV da Assessoria-Chefe da Presidência, todas do Quadro de
Pessoal deste Tribunal, para substituir a Assessoria Chefe da Presidência, CJ-3, durante as férias, impedimentos e afastamentos do titular, a
partir da mesma data.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 05 de março de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

P O R T A R I A N.º 202/2018
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 1686/2018,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora CRISTIANE PAULA DA SILVA GALPERIN, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade
Administrativa, Classe A, Padrão 02, e, em comissão, Assistente IV da Assessoria Jurídica da Presidência, e na sua falta, a servidora
FERNANDA BONO YOSHIKAWA COELHO, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade Administrativa, Classe C, Padrão 11,
e, em comissão, Assistente IV da Assessoria-Chefe da Presidência, ambas do Quadro de Pessoal deste Tribunal, para substituir a Assessora
Jurídica da Presidência, nível CJ-2, servidora ANA MARIA MARSCHALL, durante suas férias, impedimentos e afastamentos, a partir de
27.02.2018.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 05 de março de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

P O R T A R I A N.º 203/2018
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 1686/2018,
RESOLVE
I - REVOGAR a Portaria nº 97/2018, de 06.02.2018, publicada no DJE nº 28 de 19.02.2018, a partir de 27.02.2018;
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II – DESIGNAR a servidora FERNANDA BONO YOSHIKAWA COELHO, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade
Administrativa, Classe C, Padrão 11, e, em comissão, Assistente IV da Assessoria-Chefe da Presidência e, na sua falta, a servidora
CRISTIANE PAULA DA SILVA GALPERIN, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade Administrativa, Classe A, Padrão 02,
e, em comissão, Assistente IV da Assessoria Jurídica da Presidência, ambas do Quadro de Pessoal deste Tribunal, para substituir a
Assessora Jurídica da Presidência, nível CJ-2, servidora VANESSA PIOVEZAN SCHOLZ BRAVO, durante suas férias, impedimentos e
afastamentos, a partir da mesma data.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 05 de março de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

P O R T A R I A N.º 204/2018
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 1686/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor RICARDO AUGUSTO VIEIRA, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade – Apoio Especializado Digitação, Classe C, Padrão 13, e, em comissão Assistente III do Gabinete da Presidência, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, para
substituir a Chefia do Gabinete da Presidência, FC-6, durante as férias, impedimentos e afastamentos do titular, a partir de 27.02.2018.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 05 de março de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

P O R T A R I A N.º 196/2018
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 2706/2018,
RESOLVE
I - REVOGAR a Portaria nº 434/2017, de 25.08.2017, publicada no DJE nº 161 de 01.09.2017, a partir de 22.02.2018;
II - DESIGNAR a servidora SANDRA APARECIDA BORITZA, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área de Atividade Judiciária, Classe
B, Padrão 10, e, na sua falta, o servidor CLEBER JOSE FERREIRA SILVA, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área de Atividade
Judiciária, Classe C, Padrão 11, e, em comissão Assistente I da Seção de Procedimentos Judiciários, e, na falta destes, o servidor RAFAEL
FURUTA, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade Administrativa, Classe A, Padrão 3, todos do Quadro de Pessoal deste
Tribunal, para substituir a Chefia da Seção de Procedimentos Judiciários, FC-6, durante as férias, impedimentos e afastamentos do titular, a
partir da mesma data.
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 206/2018
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 2512/2018,
RESOLVE
I – ALTERAR, a partir de 26.02.2018, a nomenclatura da função comissionada de Assistente IV da Coordenadoria de Licitações e Contratos,
FC-4, para Assistente IV do Núcleo de Apoio às Contratações.
MANTER o servidor AIRTON SERGIO GOLDBACH, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade Administrativa, Classe C,
Padrão 13, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, no exercício da função comissionada de Assistente IV do Núcleo de Apoio às Contratações,
FC-4;
II – ALTERAR, a partir da mesma data, a nomenclatura da função comissionada de Assistente IV da Secretaria de Gestão de Serviços, FC-4,
para Assistente IV do Núcleo Usina Fotovoltaica.
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MANTER o servidor CRISTIANO TOMAZ DE AQUINO, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área de Atividade Administrativa, Classe C,
Padrão 11, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, no exercício da função comissionada de Assistente IV do Núcleo Usina Fotovoltaica, FC-4;
III – ALTERAR, a partir da mesma data, a nomenclatura da função comissionada de Assistente IV da Coordenadoria de Segurança, Transporte
e Apoio Administrativo, FC-4, para Assistente IV do Núcleo de Telefonia e Apoio Administrativo.
MANTER o servidor VINICIUS CIT CONFORTO DE SOUZA, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade Administrativa,
Classe C, Padrão 13, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, no exercício da função comissionada de Assistente IV do Núcleo de Telefonia e
Apoio Administrativo, FC-4;
IV – ALTERAR, a partir da mesma data, a nomenclatura da função comissionada de Assistente IV da Coordenadoria de Pessoal, FC-4, para
Assistente IV do Núcleo de Pagamento de Magistrados.
MANTER a servidora MICHELE DE ALMEIDA, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade Administrativa, Classe B Padrão
10, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, no exercício da função comissionada de Assistente IV do Núcleo de Pagamento de Magistrados, FC4.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 06 de março 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 75/2018
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
2837/2018, resolve,
LOTAR
AYDIL LUCIANE SIDNEY FONSECA TURRA, servidora ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área de Atividade Judiciária, Classe B,
Padrão 10, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, na Seção de Aperfeiçoamento Jurídico, a partir de 26 de fevereiro de 2018.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE. SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 28 de fevereiro de
2018.
DANIELA BORGES DE CARVALHO
Diretora-Geral

PORTARIA N.º 77/2018
A BACHARELA DANIELA BORGES DE CARVALHO, DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 30, inciso XV, do Regulamento da Secretaria deste Tribunal, e
considerando o contido no PAD sob nº 11332/2017,
RESOLVE
DETERMINAR, a partir da desta data, a extinção da EQUIPE DE TRABALHO PARA A CRIAÇÃO DO PDTI 2018/2019, instituída pela Portaria
nº 340, de 01.09.2017, publicada no DJE nº 167 de 13.09.2017.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 2 de março de 2018.
DANIELA BORGES DE CARVALHO
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Diretora-Geral

Concessão de Diárias

DIÁRIAS
Relação 03

Processo Nº: 1841/2018
Curitiba, 8 de Fevereiro de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias ao servidor
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
DANIELA BORGES DE CARVALHO
DIRETORIA-GERAL
INFORMAÇÃO N° 68/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de PARANAVAÍ, para acompanhar o Presidente do TRE/PR em Reunião com o Procurador Henrique Gentil Oliveira:
VALCIR MOMBACH - ANALISTA JUDICIÁRIO - CJ-3
SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE - CURITIBA
Irá acompanhar LUIZ TARO OYAMA no período de 08/02/2018 à 09/02/2018.
Período: 08/02/2018 à 09/02/2018
Valor unitário da diária: R$ 448,00
Valor total (1,5 D): R$ 672,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 40,18 X 2): R$ 80,36
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 591,64
Passagens: R$ 2.084,27
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
LUIS ROBERTO MACHADO (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 8 de Fevereiro de 2018.
ANA MARIA MARSCHALL
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo Nº:5037/2017
Curitiba, 20 de Abril de 2017.
I- Autorizo o pagamento de diárias e passagens aos servidores Iuri Camargo Kisovec, Lucas Barke Bruzon e Fernando Ricco.
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
MÔNICA MIRANDA GAMA MONTEIRO
DIRETORA-GERAL

INFORMAÇÃO N° 259/2017
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de BRASÍLIA, para tratar de assuntos técnicos relacionados a nacionalização do sistema Infodip no TSE.:
IURI CAMARGO KISOVEC - TÉCNICO JUDICIÁRIO - CJ-2
ASSESSORIA JURÍDICA DA DIRETORIA-GERAL - CURITIBA
Período: 19/04/2017 à 19/04/2017
Valor unitário da diária: R$ 420,00
Valor total (0,5 D): R$ 210,00
Adicional de deslocamento (R$ 420,00 X 80%): R$ 336,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 40,18 X 1): R$ 40,18
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 169,82
Total com adicional de deslocamento: R$ 505,82
Passagens: R$ 1.563,59

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 20 de Abril de 2017.
REINALDO A. S. DEMETERCO e.e.
Secretaria de Gestão de Pessoas
TRE/PR
INFORMAÇÃO N° 260/2017
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de BRASÍLIA, para tratar de assuntos técnicos relacionados a nacionalização do sistema Infodip no TSE:
LUCAS BARKE BRUZON - TÉCNICO JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - CURITIBA
Período: 19/04/2017 à 19/04/2017
Valor unitário da diária: R$ 420,00
Valor total (0,5 D): R$ 210,00
Adicional de deslocamento (R$ 420,00 X 80%): R$ 336,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 40,18 X 1): R$ 40,18
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 169,82
Total com adicional de deslocamento: R$ 505,82
Passagens: R$ 1.563,59
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 20 de Abril de 2017.
REINALDO A. S. DEMETERCO e.e.
Secretaria de Gestão de Pessoas
TRE/PR
INFORMAÇÃO N° 261/2017
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de BRASÍLIA, para tratar de assuntos técnicos relacionados a nacionalização do sistema Infodip no TSE.:
FERNANDO RICCO - ANALISTA JUDICIÁRIO - FC-01
SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - CURITIBA
Período: 19/04/2017 à 19/04/2017
Valor unitário da diária: R$ 420,00
Valor total (0,5 D): R$ 210,00
Adicional de deslocamento (R$ 420,00 X 80%): R$ 336,00
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 40,18 X 1): R$ 40,18
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 169,82
Total com adicional de deslocamento: R$ 505,82
Passagens: R$ 1.634,59
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 20 de Abril de 2017.
REINALDO A. S. DEMETERCO e.e.
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo nº 1810/2018
Curitiba, 19 de Fevereiro de 2018.
À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
DANIELA BORGES DE CARVALHO
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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DIRETORIA-GERAL
TRE/PR
INFORMAÇÃO N° 98/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) magistrado(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de PARANAVAÍ, para Reunião com Procurador da República, Dr. Henrique Gentil Oliveira:
LUIZ TARO OYAMA - MEMBRO TRE
PRESIDÊNCIA TRE- PR - CURITIBA
Período: 08/02/2018 à 09/02/2018
Valor unitário da diária: R$ 560,00
Valor total (1,5 D): R$ 840,00
Adicional de deslocamento (R$ 336,00 X 80%): R$ 268,80 X 50% = R$ 134,40
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 840,00
Total com adicional de deslocamento: R$ 974,40
Passagens: R$ 2.054,27
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 19 de Fevereiro de 2018.
ANA MARIA MARSCHALL
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo nº 2427/2018
Curitiba, 22 de Fevereiro de 2018.
À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
DANIELA BORGES DE CARVALHO
DIRETORIA-GERAL
INFORMAÇÃO N° 108/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) magistrado(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de SÃO PAULO, para participar da cerimônia de posse do Presidente e Vice-Presidente do TRE-SP:
LUIZ TARO OYAMA - MEMBRO TRE
PRESIDÊNCIA - CURITIBA
Período: 26/02/2018 à 26/02/2018
Valor unitário da diária: R$ 700,00
Valor total (0,5 D): R$ 350,00
Adicional de deslocamento (R$ 420,00 X 80%): R$ 336,00 X 50% = R$ 168,00
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 350,00
Total com adicional de deslocamento: R$ 518,00
Passagens: R$ 1.226,34
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
ELCIO DE LYRA DA CRUZ (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 21 de Fevereiro de 2018.
REINALDO A. DA S. DEMETERCO (Substituto)
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo nº 2428/2018
Curitiba, 22 de Fevereiro de 2018.
I- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
DANIELA BORGES DE CARVALHO
DIRETORIA-GERAL
INFORMAÇÃO N° 102/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/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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Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) magistrado(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de SÃO PAULO, devido a convite para Sessão Solene de posse do Presidente e Vice-Presidente do TRE/SP:
GILBERTO FERREIRA - MEMBRO TRE
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL - CURITIBA
Período: 26/02/2018 à 26/02/2018
Valor unitário da diária: R$ 700,00
Valor total (0,5 D): R$ 350,00
Adicional de deslocamento (R$ 420,00 X 80%): R$ 336,00 X 50% = R$ 168,00
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 350,00
Total com adicional de deslocamento: R$ 518,00
Passagens: R$ 1.237,34
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 20 de Fevereiro de 2018.
REINALDO A. DA S. DEMETERCO (Substituto)
Secretaria de Gestão de Pessoas/PR
_________________________________________________
Processo nº 2532/2018
Curitiba, 27 de Fevereiro de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias ao servidor Dr. RICARDO AUGUSTO REIS
DE MACEDO.
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI
DIRETORA-GERAL SUBSTITUTA
INFORMAÇÃO N° 125/2018
Considerando a Resolução 600/2011 TRE/
PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) magistrado(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de CUIABÁ, para participar do Fórum Nacional de Propaganda Eleitoral nas
Mídias Sociais no TRE-MT:
RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO MEMBRO TRE
GABINETE JUIZ AUXILIAR TRE PR CURITIBA
Período: 28/02/2018 à 02/03/2018
Valor unitário da diária: R$ 700,00
Valor total (2,5 D): R$ 1.750,00
Adicional de deslocamento (R$ 420,00 X 80%): R$ 336,00 X 25% = R$ 84,00
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.750,00
Total com adicional de deslocamento: R$ 1.834,00
Passagens: R$ 2.755,34
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 MPOG e na Resolução n°
600/2011 TRE/PR.
É a Informação.
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 26 de Fevereiro de 2018.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo nº 2539/2018
Curitiba, 27 de Fevereiro de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias e passagens ao Juiz Membro da Corte Des Tito Campos de Paula;
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI
DIRETORA-GERAL SUBSTITUTA
TRE/PR
INFORMAÇÃO N° 124/2018
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Considerando art. 17 inciso XIII da Lei nº 13.476/2017 de 08/08/2017 que limita o pagamento de diária, para deslocamento no território
nacional, em valor superior a R$700,00 (setecentos reais), incluído nesse valor o montante pago a título de despesa de deslocamento ao local
de trabalho ou de hospedagem e vice-versa.
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) magistrado(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de CUIABÁ, para participar do Fórum Nacional de Propaganda Eleitoral nas Mídias Sociais, promovido pelo Colégio de Presidentes
de TRE'S:
TITO CAMPOS DE PAULA - MEMBRO TRE
JUIZ AUXILIAR DO TRE/PR – CURITIBA
Irá acompanhar LUIZ TARO OYAMA no período de 28/02/2018 à 02/03/2018.
Período: 28/02/2018 à 02/03/2018
Valor unitário da diária: R$ 700,00
Valor total (2,5 D): R$ 1.750,00
Adicional de deslocamento (R$ 420,00 X 80%): R$ 336,00 X 25% = R$ 84,00
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.750,00
Total com adicional de deslocamento: R$ 1.834,00
Passagens: R$ 2.755,34
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
ELCIO DE LYRA DA CRUZ (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 26 de Fevereiro de 2018.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo nº 2569/2018
Curitiba, 27 de Fevereiro de 2018.
I- Autorizo o pagamento de diárias.
II- À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI
DIRETORIA-GERAL SUBSTITUTA
INFORMAÇÃO N° 123/2018
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Considerando art. 17 inciso XIII da Lei nº 13.476/2017 de 08/08/2017 que limita o pagamento de diária, para deslocamento no território
nacional, em valor superior a R$700,00 (setecentos reais), incluído nesse valor o montante pago a título de despesa de deslocamento ao local
de trabalho ou de hospedagem e vice-versa.
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) magistrado(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de CUIABÁ, para participar do Fórum Nacional de Propaganda Eleitoral nas Mídias Sociais, promovido pelo Colégio de Presidentes
de TRE'S:
GRACIANE APARECIDA DO VALLE LEMOS - MEMBRO TRE
JUÍZA AUXILIAR DO TRE/PR – CURITIBA
Irá acompanhar LUIZ TARO OYAMA no período de 28/02/2018 à 02/03/2018.
Período: 28/02/2018 à 02/03/2018
Valor unitário da diária: R$ 700,00
Valor total (2,5 D): R$ 1.750,00
Adicional de deslocamento (R$ 420,00 X 80%): R$ 336,00 X 25% = R$ 84,00
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.750,00
Total com adicional de deslocamento: R$ 1.834,00
Passagens: R$ 2.755,34
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n°
600/2011 - TRE/PR.
É a Informação.
ELCIO DE LYRA DA CRUZ (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 26 de Fevereiro de 2018.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________
Processo nº 2580/2018
Curitiba, 27 de Fevereiro de 2018.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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À Seção de Programação e Controle Financeiro, para as apropriações e, posteriormente, encaminhar para pagamento.
DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI
DIRETORA-GERAL SUBSTITUTA
INFORMAÇÃO N° 120/2018
Considerando a Resolução 600/2011 TRE/
PR;
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013;
Considerando Portaria TSE nº 247/2016;
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) magistrado(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s)
cidade(s) de BRASÍLIA, CUIABÁ, para participar da Solenidade de Posse no Tribunal Superior Eleitoral e do Fórum Nacional de Propaganda
Eleitoral nas Mídias Sociais promovido pelo Colégio de Presidentes de Tribunais Regionais Eleitorais COPTREL:
LUIZ TARO OYAMA MEMBRO TRE
PRESIDÊNCIA CURITIBA
Período: 26/02/2018 à 02/03/2018
Valor unitário da diária: R$ 700,00
Valor total (4,0 D): R$ 2.800,00
Adicional de deslocamento (R$ 420,00 X 80%): R$ 336,00 X 25% = R$ 84,00
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 2.800,00
Total com adicional de deslocamento: R$ 2.884,00
Passagens: R$ 3.298,65
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 MPOG e na Resolução n°
600/2011 TRE/PR.
É a Informação.
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO)
De acordo.
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Em, 23 de Fevereiro de 2018.
REINALDO A. DA S. DEMETERCO (Substituto)
Secretaria de Gestão de Pessoas
_________________________________________________

SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria de Sessões
Pautas de Julgamento

Relação nº 26/2018
Publicação de Pauta para julgamento a partir da próxima sessão, respeitado o prazo de 24 horas, contado da publicação, dos processos
abaixo relacionados:

RECURSO ELEITORAL Nº 293-64.2016.6.16.0095
PROCEDÊNCIA: SANTA INÊS-PR (95ª ZONA ELEITORAL - COLORADO)
RELATOR: DR. ANTÔNIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO
RECORRENTE(S)
: LUIZA SARAIVA LEMOS
Advogado
: Danilo Andrigo Rocco - OAB: 34498/PR
Advogado
: Rogério Helias Carboni - OAB: 37227/PR
Advogado
: Roosevelt Arraes - OAB: 34724/PR
RECORRIDO(S)
: COLIGAÇÃO SANTA INÊS DE TODOS PARA TODOS (PR/PTB/PSC/PP)
Advogado
: Anderson Soares de Cerqueira - OAB: 37426/PR
___________________________________________________________________________________________________
RECURSO ELEITORAL Nº 490-06.2016.6.16.0067
PROCEDÊNCIA: PITANGUEIRAS-PR (67ª ZONA ELEITORAL - ASTORGA)
RELATOR: DR. ANTÔNIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO
RECORRENTE(S)
: JACIRA SILVA DE SOUZA DO AMARAL
Advogado
: Gustavo Swain Kfouri - OAB: 35197/PR
Advogada
: Eliza Schiavon - OAB: 44480/PR
Advogado
: Renata Spinardi Fiuza - OAB: 51655/PR
Advogado
: Tiago Aznar Mendes - OAB: 50356/PR
Advogado
: Júlio Cesar Rissato Furtado - OAB: 71783/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 044
RECORRIDO(S)
Advogado
Advogado
Advogado
RECORRIDO(S)
Advogado
Advogado
Advogado
RECORRIDO(S)
Advogado
Advogado
Advogado
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: ANTONIO EDSON KOLACHINSKI
: Flávio Augusto Matsuoka Cestari - OAB: 48769/PR
: Orlando Moises Fischer Pessuti - OAB: 38609/PR
: Marcelo Buzato - OAB: 22314/PR
: VALKIRIA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA
: Flávio Augusto Matsuoka Cestari - OAB: 48769/PR
: Orlando Moises Fischer Pessuti - OAB: 38609/PR
: Marcelo Buzato - OAB: 22314/PR
: COLIGAÇÃO JUNTOS PODEMOS MUITO MAIS (PP/PDT/PMDB/PSC/PR/DEM/PSDB/PSD)
: Flávio Augusto Matsuoka Cestari - OAB: 48769/PR
: Orlando Moises Fischer Pessuti - OAB: 38609/PR
: Marcelo Buzato - OAB: 22314/PR

Intimação de Pauta
Publicação de pauta para julgamento a partir da próxima sessão, respeitado o prazo de 24 horas, contado da publicação, dos processos abaixo relacionados:

Coordenadoria Processual - Seção de Autuação e Distribuição
Resenha de Distribuição

Relação nº 31/2018
Resenha de Distribuição, realizada no período de 7 de março de 2018 a 8 de março de 2018, quando foram distribuídos pelo Sistema de
Processamento de Dados os seguintes feitos:

Recurso Eleitoral nº 244-69.2016.6.16.0015
(1)
Origem: PONTA GROSSA-PR (15ª ZONA ELEITORAL - PONTA GROSSA)
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Tipo:
Redistribuição ao Substituto
RECORRENTE(S) : JOSÉ PAULINHO SOUZA
ADVOGADA: ALINE FLÁVIA VIEIRA - OAB: 84535/PR
RECORRIDO(S) : JUÍZO ELEITORAL DA 15ª ZONA

Recurso Eleitoral nº 343-19.2016.6.16.0151
(2)
Origem: SIGILOSO
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Tipo:
Distribuição de Ordem
RECORRENTE(S) : SIGILOSO
ADVOGADO: AMPÉLIO PARZIANELLO - OAB: 45547/PR
ADVOGADO: EMIR BENEDETE - OAB: 16754/PR
ADVOGADA: DEISI CRISTIANE FAVERO - OAB: 48637/PR
RECORRIDO(S) : SIGILOSO
RECORRIDO(S) : SIGILOSO
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI - OAB: 37270/PR
ADVOGADO: JULIANO HUCK MURBACH - OAB: 23562/PR
ADVOGADO: CELSO SOUZA GUERRA JUNIOR - OAB: 29162/PR
ADVOGADO: ANDRÉ VINICIUS BECK LIMA - OAB: 34774/PR
ADVOGADO: ARLINDO RIALTO JÚNIOR - OAB: 46359/PR
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS MARTELI - OAB: 46357/PR
ADVOGADA: JULIANA ALEXANDRE TAVARES - OAB: 44799/PR
ADVOGADA: JANICE APARECIDA PARCIANELLO - OAB: 61897/PR
RECORRIDO(S) : SIGILOSO
RECORRIDO(S) : SIGILOSO
RECORRIDO(S) : SIGILOSO
RECORRIDO(S) : SIGILOSO
RECORRIDO(S) : SIGILOSO
RECORRIDO(S) : SIGILOSO
RECORRIDO(S) : SIGILOSO
RECORRIDO(S) : SIGILOSO
RECORRIDO(S) : SIGILOSO
RECORRIDO(S) : SIGILOSO
RECORRIDO(S) : SIGILOSO
RECORRIDO(S) : SIGILOSO
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RECORRIDO(S) : SIGILOSO
RECORRIDO(S) : SIGILOSO
RECORRIDO(S) : SIGILOSO
RECORRIDO(S) : SIGILOSO
RECORRIDO(S) : SIGILOSO
RECORRIDO(S) : SIGILOSO
RECORRIDO(S) : SIGILOSO
RECORRIDO(S) : SIGILOSO
RECORRIDO(S) : SIGILOSO
RECORRIDO(S) : SIGILOSO
ADVOGADA: JANICE APARECIDA PARCIANELLO - OAB: 61897/PR

Quadro de distribuição
Relator

Total

ROBERTO RIBAS TAVARNARO

2

Lista de Processos por Advogado
Advogado
ALINE FLÁVIA VIEIRA - OAB: 84535/PR
AMPÉLIO PARZIANELLO - OAB: 45547/PR
ANDRÉ VINICIUS BECK LIMA - OAB: 34774/PR
ANTONIO CARLOS MARTELI - OAB: 46357/PR
ARLINDO RIALTO JÚNIOR - OAB: 46359/PR
CELSO SOUZA GUERRA JUNIOR - OAB: 29162/PR
DEISI CRISTIANE FAVERO - OAB: 48637/PR
EMIR BENEDETE - OAB: 16754/PR
JANICE APARECIDA PARCIANELLO - OAB: 61897/PR
JULIANA ALEXANDRE TAVARES - OAB: 44799/PR
JULIANO HUCK MURBACH - OAB: 23562/PR
MARCIO GUEDES BERTI - OAB: 37270/PR

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

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
15ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÃO
Prestação de Contas nº 158-98.2016.6.16.0015
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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Candidato(a): OTAIR LUIZ DOS SANTOS
Advogado: Pedro Henrique Alves Ribeiro, OAB/PR 58.117
Valdir Ceconelo Filho, OAB/PR 58.527
Alexandre Hornung Ayres de Mello, OAB/PR 67.714
Intimação na forma da lei, das partes e procuradores, acerca do parecer técnico conclusivo de fls. 84-85 dos autos supracitados, para
manifestação no prazo de 03 (três) dias:
“PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO nº 2
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 conversão do rito (fl. 82), não houve manifestação tempestiva do candidato nem apresentação de prestação de contas
retificadora, permanecendo, portanto, as seguintes inconsistências:
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1. Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 59 da Resolução TSE nº
23.463/2015):
Extrato das contas bancárias abertas para a campanha eleitoral, em sua forma definitiva e oficial, abrangendo o período compreendido entre a
data de abertura da conta e o seu encerramento, com a informação do saldo inicial e final (vedada a apresentação de extratos sem validade
legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer movimentação financeira), devendo conter impressos, ainda, as informações do titular,
número da conta corrente, número da agência bancária, número do banco e/ou nome.
*No entanto, foi juntado às fls. 18 o extrato bancário extraído sistema SPCE, onde consta que não houve movimentação bancária, o que supre
a omissão do(a) candidato(a).
2. OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 60, IV, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/2015)
2.1. Existem despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro
de som, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, contrariando o que dispõe o art. 48, I, g, da Resolução TSE n. 23.463/2015.
*Em relação a este tópico o(a) candidato(a) manifestou-se às fls. 22-26 e nas razões de recurso de fls. 43-50, no sentido de que o combustível
foi utilizado em veículos particulares/familiares.
3. Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista:
3.1. pela sua aprovação com ressalvas.
3.2. pela a intimação da prestadora de contas para manifestação em até três dias (art. 59, § 3º da Resolução TSE nº 23.463/2015) nos termos
da Portaria nº 05/2016 deste Juízo.
3.3. em seguida, pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação segundo dispõe o art. 59, § 4º da
Resolução TSE nº 23.463/2015, e
3.4. pela conclusão dos autos à autoridade judicial, nos termos do art. 62 da Resolução TSE n. 23.463/2015, para julgamento.
É o parecer. À consideração superior.
Ponta Grossa, 08 de março de 2018.
Alessandra Kopp
Chefe do Cartório da 15ª Zona Eleitoral”
Prestação de Contas nº 115-64.2016.6.16.0015
Candidato(a): IVANIR APARECIDO PEREIRA
Advogado(s): Sérgio Luiz Bellotto Junior, OAB/PR 36.063
Intimação na forma da lei, das partes e procuradores, acerca do parecer técnico conclusivo de fls. 82-83 dos autos supracitados, para
manifestação no prazo de 03 (três) dias:
“PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO Nº 2
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 conversão do rito (fl. 80), não houve manifestação tempestiva do candidato nem apresentação de prestação de contas
retificadora, permanecendo, portanto, as seguintes inconsistências:
1. Foram declaradas doações diretas recebidas de outros prestadores de contas, mas não registradas pelos doadores em suas prestações de
contas à Justiça Eleitoral, revelando indícios de recebimento de recursos de origem não identificada, nos termos do art. 26 da Resolução TSE
nº 23.463/2015:
DOADOR
Nº RECIBO
DATA
FON ESPÉCI
VALOR (R$)¹
%²
TE
E
PR-PONTA GROSSA 258881377771PR00000
09/09/201
OR
Estimad
2.093,50
49,44
- 23 - ELEIÇÃO 2016 4E
6
o
MARCELO RANGEL
CRUZ DE OLIVEIRA
PREFEITO
*Trata-se de doação em valor estimado, sendo anexada cópia do recibo eleitoral às fls. 16.
2. Foram detectadas receitas sem a identificação do CPF/CNPJ nos extratos eletrônicos, impossibilitando a aferição da identidade dos
doadores declarados nas contas e o cruzamento de informações com o sistema financeiro nacional, obstando a aferição da exata origem do
recurso recebido, podendo caracterizar o recurso como de origem não identificada (arts. 18, I, 11, § 3º e 26, § 1º, I, da Resolução TSE nº
23.463/2015):
DATA
HISTÓRICO
OPERAÇÃO
VALOR (R$)
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1757 - 3000028286
24/08/2016
DP DINH AG
205 - LANÇAMENTO AVISADO
310,00
06/09/2016
DEP CH 24H
205 - LANÇAMENTO AVISADO
1.000,00
10/10/2016
DP DINH AG
205 - LANÇAMENTO AVISADO
110,85
*É possível identificar a origem dos recursos no extrato bancário de fls. 09 e verso. A fim de identificar o depósito de R$ 1.000,00 (mil reais) foi
anexada cópia do recibo eleitoral e do comprovante de depósito às fls. 19. Os demais depósitos, conforme consta no extrato, foram efetuados
pelo próprio candidato.
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3. OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 60, IV, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/2015)
3.1. Existem despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro
de som, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, contrariando o que dispõe o art. 48, I, g, da Resolução TSE n. 23.463/2015.
*Sobre este tópico o(a) candidato(a) afirmou que o combustível foi utilizado em “alguns” veículos que participaram de pequenas carreatas
promovidas por apoiadores da campanha.
4. Foram identificadas as seguintes divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização, informações voluntárias de campanha e confronto com
notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 48, I, g, da
Resolução TSE nº 23.463/2015:
DADOS INFORMADOS/OBTIDOS
(CONFRONTO COM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE GASTOS ELEITORAIS)
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
Nº DA NOTA FISCAL
VALOR (R$)
08.331.554/0001-83
GRENAL
COMERCIO
DE 3559
120,01
17/09/201
COMBUSTIVEIS LTDA - ME
6
DADOS DECLARADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM EXAME
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
Nº DA NOTA FISCAL
VALOR (R$)
08.331.554/0001-83
GRENAL
COMERCIO
DE 3559
120,00
17/09/201
COMBUSTIVEIS LTDA
6
*Trata-se evidentemente de mera divergência na grafia do nome do fornecedor.
5. Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista:
5.1. pela sua aprovação com ressalvas.
5.2. pela a intimação da prestadora de contas para manifestação em até três dias (art. 59, § 3º da Resolução TSE nº 23.463/2015) nos termos
da Portaria nº 05/2016 deste Juízo.
5.3. em seguida, pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação segundo dispõe o art. 59, § 4º da
Resolução TSE nº 23.463/2015, e
5.4. pela conclusão dos autos à autoridade judicial, nos termos do art. 62 da Resolução TSE n. 23.463/2015, para julgamento.
É o Parecer.
Ponta Grossa, 08 de março de 2018.
Alessandra Kopp
Chefe de Cartório 15ª Zona Eleitoral”

20ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação: 010/2018
JUSTIÇA ELEITORAL – ESTADO DO PARANÁ
JUÍZO DA 20ª ZONA ELEITORAL
RELAÇÃO: 010/2018
Prestação de Contas nº 119-52.2017.6.16.0020
Partido: Partido Social Cristão – PSC
Presidente: Élcio José Vidal
Tesoureira: Celina José da Cunha Radoski
Advogado(s): Thiago Rogher Rocha - OAB/PR 73.365
O Excelentíssimo Senhor Doutor Élberti Mattos Bernardineli, Juiz da 20ª Zona Eleitora de Wenceslau Braz, exarou o seguinte despacho nos
autos em epígrafe: “ Considerando que a duplicidade de filiações não é permitida e que o Sr. Élcio José Vidal estaria ocupando a presidência
do Partido Social Democrático – PSD (Autos nº 120.37.2017.8.16.0020) e do Partido Social Cristão - PSC (Autos nº 119-52.2017.8.16.0020),
DEFIRO o pedido formulado pelo Ilustre Representante do Ministério Público e, por sua vez, determino que o Sr. Élcio José Vidal da Silva e os
partidos
esclareçam
a
referida
situação.
Wenceslau
Braz
–
PR,
06
de
março
de
2018.
Élberti Mattos Bernardineli Juiz Eleitoral”

Prestação de Contas nº 120-37.2017.6.16.0020
Partido: Partido Social Democrático – PSD
Presidente: Élcio José Vidal
Tesoureira: Darci Guarnieri
Advogado(s): Thiago Rogher Rocha - OAB/PR 73.365
O Excelentíssimo Senhor Doutor Élberti Mattos Bernardineli, Juiz da 20ª Zona Eleitora de Wenceslau Braz, exarou o seguinte despacho nos
autos em epígrafe: “ Considerando que a duplicidade de filiações não é permitida e que o Sr. Élcio José Vidal estaria ocupando a presidência
do Partido Social Democrático – PSD (Autos nº 120.37.2017.8.16.0020) e do Partido Social Cristão - PSC (Autos nº 119-52.2017.8.16.0020),
DEFIRO o pedido formulado pelo Ilustre Representante do Ministério Público e, por sua vez, determino que o Sr. Élcio José Vidal da Silva e os
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28ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

SENTENÇA
Ação Penal n.º 12-45.2013.6.16.0150
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Réu: FRANCISCO INÁCIO TOMAZI
Advogado(s): EDIVAL MORADOR - OAB/PR n.º 24327
LÚCIO RICARDO FERRARI RUIZ - OAB/PR n.º 39760
EIDINALVA DA SILVEIRA MORADOR – OAB/PR nº 51168
RENATA TOLEDO DA CUNHA – OAB/PR nº 70886
Pelo presente, ficam as partes interessadas intimadas quanto ao teor da r. sentença de fls. 395, dos autos supra citados:
“Vistos e examinados.
Trata-se da prática, em tese, do crime previsto no artigo 353, §5º, da Lei n.º 9.504/1997.
A proposta de Suspensão Condicional do Processo foi regularmente cumprida, conforme certidão de fls. 390.
Ante do exposto, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral já exarado e, por conseguinte, julgo extinta a punibilidade de FRANCISCO
INÁCIO TOMAZI, já qualificado, com fundamento no disposto no artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/1995.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Oficie-se ao Instituto de Identificação do Paraná e ao Cartório Distribuidor.
Oportunamente, arquivem-se.
Diligências necessárias.
Apucarana, 07 de março de 2018.
Carolline de Castro Carrijo
Juíza Eleitoral”

52ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

RELAÇÃO PUBLICAÇÃO 01/2018
Juízo da 52ª Zona Eleitoral – São João do Triunfo/PR

AUTOS Nº 244-55.2016.6.16.0052
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
RECORRENTE(S): “SIGILOSO”
ADVOGADO(S): CARLA CRISTINA KARPSTEIN – OAB: 23.074/PR
LARISSA COCCO CHICARELLI – OAB: 65.915/PR
MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DO TRIUNFO-PR
Intimação, na forma da lei, das partes e de seus advogados, do teor do r. despacho de fls.1613, proferido pelo MM. Juiz da 52ª Zona Eleitoral,
Dr. Gyordano B. W. Bordignon, nos autos acima discriminados, com o seguinte teor:
“1- Dê-se ciência às partes (através do Diário da Justiça Eletrônico) e ao MPE da baixa dos autos. 2- Intime-se “SIGILOSO” para que
comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento da multa, sob pena de inscrição em Dívida Ativa da União. Diligências necessárias. São
João do Triunfo, 06 de dezembro de 2016. (a) GYORDANO B. W. BORDIGNON. Juiz da 52ª Zona Eleitoral”.
________________

68ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral
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PRESTAÇÃO DE CONTAS n. 18-05.2017.6.16.0185
MUNICÍPIO: CASCAVEL
PARTIDO: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO – PRTB
PRESIDENTE: JOSÉ CARLOS DA COSTA
TESOUREIRO: KAREN DAMARES CANTERI
ADVOGADO: ARMANDO RICARDO DE SOUZA – OAB/PR 35.555
JUÍZA: DRA. FILOMAR HELENA PEROSA CAREZIA
“VISTOS ETC.
O PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO – PRTB, órgão municipal de Cascavel, apresentou intempestivamente a prestação
de contas referente ao exercício de 2016, conforme determinam a Lei n. 9.096/95 e a Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publicado o edital no Diário da Justiça Eletrônico, transcorreu o prazo legal sem impugnação (certidão de fl. 57).
Intimado sobre o relatório de fls. 58/59, o qual apontava diligências a serem cumpridas/esclarecidas pelo partido, o mesmo deixou transcorrer o
prazo sem apresentação de manifestação (certidão de fl. 61).
Foi efetuada análise técnica pela servidora do Cartório, que emitiu parecer conclusivo pela aprovação com ressalva das contas (fls. 73/76),
ante a intempestividade desta e da ausência de registro no Livro Diário apresentado.
O Ministério Público também manifestou-se pela aprovação das contas com ressalva (fl. 78).
Intimado para apresentar manifestação com relação ao parecer técnico e à manifestação do Ministério Público, o partido apresentou as
alegações finais de fls. 87/88.
Em síntese é o relatório.
DECIDO
Os Partidos Políticos têm a obrigação constitucional de prestar contas à Justiça Eleitoral por força do artigo 17, III, da Constituição Federal.
Esse dever foi regulamentado pela Lei nº 9.096/95 e pela Resolução TSE n. 23.464/2015.
Da análise da documentação apresentada pelo órgão partidário, verifica-se que não há registro de movimentação financeira no período aferido,
apenas movimentação estimável em dinheiro, consistente em assessoria jurídica e prestação de serviço contábil para o período da campanha
eleitoral de 2016, a qual foi objeto de análise nos autos de Prestação de Contas da referida campanha.
Ainda, o partido apresentou demonstrativos declarando não ter recebido ou feito outras doações financeiras ou estimáveis em dinheiro, bem
como não ter recebido recursos de fonte vedada ou recursos financeiros de origem não identificada.
Também, de acordo com as informações disponíveis no sítio eletrônico do TSE e no Sistema de Prestação de Contas 2016, não houve
repasse de verbas do fundo partidário dos órgãos estadual e nacional do partido à agremiação municipal, bem como não foram localizados
repasses de outros recursos pelos diretórios superiores ao PRTB de Cascavel.
Assim, conclui-se pela inexistência de irregularidades nas contas prestadas, contudo, as contas merecem ressalvas em razão (i) da
intempestividade na apresentação e (ii) da ausência de registro e autenticação do Livro Diário no Registro Civil, de acordo com os artigos 28 e
26, §3º e §4º, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Ante o exposto, julgo APROVADAS, com as RESSALVAS acima descritas, as contas prestadas pelo PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
BRASILEIRO - PRTB, órgão municipal de Cascavel, o que faço com fundamento no disposto no art. 46, II, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado e efetuados os registros necessários, arquivem-se.
Cascavel, 08 de março de 2018.
FILOMAR HELENA PEROSA CAREZIA
Juíza Eleitoral”

72ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

AÇÃO PENAL Nº 11-61.2017.6.16.0072
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réus: Vladimir Bogoni, Marcilene de Oliveira e Taryne de Oliveira Souza
Município: Paranavaí
Advogado: Alex do Prado Valente - OAB/PR 88.481
Vistos e examinados estes autos de Ação Penal registrados sob n°. 11-61.2017.6.16.0072, em que figura como autor o Ministério Público
Eleitoral e réus Vladimir Bogoni, Marcilene de Oliveira e Taryne de Oliveira Souza.
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
O Ministério Púbico Eleitoral do Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia contra VLADIMIR BOGONI,
devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 350 da Lei nº 4.737/1965; MARCILENE DE OLIVEIRA, devidamente
qualificada nos autos, como incursa nas penas do artigo 353 da Lei nº 4.737/1965 c/c artigo 29 do Código Penal e TARYNE DE OLIVEIRA
SOUZA, devidamente qualificada nos autos, como incursa nas penas dos artigos 353 e 354 da Lei nº 4.737/1965 c/c artigo 29 do Código
Penal, pela prática dos seguintes fatos delituosos:
1º FATO:
“Em data não precisada nos autos, mas certo que não teria ocorrido após o dia 14 de setembro de 2016, durante o horário comercial, na
Avenida Rio Grande do Norte, n.º 1.451, em seu consultório odontológico, o denunciado VLADIMIR BOGONI, dolosamente com vontade livre
e consciente, por solicitação de sua paciente TARYNE DE OLIVEIRA SOUZA (convocada pela Justiça Eleitoral para trabalhar como mesária
nas eleições municipais do dia 02/10/2016), omitiu em documento particular (atestado), contendo declaração falsa para fins eleitorais, vez que
fez constar que Taryne esteve em seu consultório no dia 01 de outubro de 2016 entre das 10h00 às 12h00 (que seria a véspera das eleições
municipais), onde recomendava repouso por 48 horas, com objetivo de sua pretensa paciente justificar sua ausência nos trabalhos do pleito
eleitoral. Ocorre, que, MARCILENE DE OLIVEIRA, mãe de TARYNE, compareceu ao Cartório Eleitoral da 72ª Zona no dia preambularmente
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indicado às 17h17, para formular requerimento de dispensa aos trabalhos eleitorais de sua filha, promovendo a juntada do atestado e fls. 07,
com pelo menos 18 (dezoito) dias de antecedência do dia das eleições municipais, conforme requerimento de fls. 05, atestado de fls. 07 e
demais termos constantes dos autos.”
2º FATO:
“No dia 14 de setembro de 2016, durante o expediente da Justiça Eleitoral da 72ª Zona Eleitoral, situada na Avenida Heitor de Alencar
Furtado (Fórum Eleitoral), nesta cidade e comarca de Paranavaí-PR, a denunciada TARYNE DE OLIVEIRA SOUZA (convocada pela Justiça
Eleitoral para trabalhar como mesária na eleições municipais do dia 02/10/2016), dolosamente, com vontade livre e consciente, após ter obtido
o atestado odontológico ideologicamente falso, narrado no fato antecedente, que em tese, justificaria sua ausência aos trabalhos eleitorais, fez
uso do mesmo, solicitando a sua mãe MARCILENE DE OLIVEIRA, que com o mesmo ânimo e ciente da falsidade, apresentou-o àquela
repartição eleitoral, conforme requerimento de fls. 05, atestado de fls. 07 e demais termos constantes dos autos.”
A denúncia foi recebida em 03/07/2017 (fl. 42).
Regularmente citados (fls. 54, 61 e 64), os réus apresentaram defesa (fls. 67/73) e juntaram documentos (fls. 74/87), pugnando pela
improcedência da denúncia.
Na fase instrutória foi inquirida 01 (uma) testemunha arrolada pela defesa (fl. 105) e na sequência foi realizado o interrogatório dos réus (fls.
104, 106 e 107).
À fl. 112 foi juntada aos autos cópia do comprovante de votação da ré Taryne nas eleições do dia 02/10/2016, conforme requerido pelo parquet
no termo de audiência (fl. 103).
Em alegações finais, sob a forma de memoriais escritos (fls. 115/123), o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia, nos termos
da peça exordial acusatória.
A defesa, por sua vez, em síntese, pugnou pela absolvição dos acusados (fls. 127/132).
Os autos vieram conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Não havendo nulidades e outras questões preliminares a serem enfrentadas, passo ao exame do mérito.
De acordo com acervo probatório constante dos autos, infere-se que de fato foi emitido atestado odontológico com data posterior pelo acusado
Vladimir Bogoni (fl. 14), em favor da acusada Taryne de Oliveira Souza e utilizado pela sua mãe, também acusada Marcilene de Oliveira, para
o fim de justificar a ausência da ré Taryne nas eleições municipais de 02/10/2016, em razão de convocação para trabalhar como mesária em
tal pleito.
A testemunha de defesa Fabíola Maria, ouvida em juízo, aduziu que quando recebeu os documentos constatou a data futura do atestado e
orientou que não estava correto o procedimento, porém a ré Marcilene pediu para protocolar mesmo assim. Informou ainda que a ré Marcilene
teria procurado o cartório eleitoral informando que a filha Taryne havia sido convocada para trabalhar nas eleições e solicitando informações de
como proceder para a dispensa da mesma, em virtude da realização de cirurgia previamente agendada.
Quando interrogado em juízo, o réu Vladimir confessou ter emitido o atestado de fl. 14, alegando que a ré Taryne teria solicitado para justificar
sua ausência ao trabalho eleitoral.
Já a ré Marcilene de Oliveira, quando ouvida em juízo, alegou que a servidora da Justiça Eleitoral que a atendeu (Fabíola – testemunha de
defesa) teria solicitado que em até 10 (dez) dias antes das eleições ela teria que trazer um atestado comprovando que Taryne não poderia
comparecer para trabalhar. E, desta forma, teria procurado o réu Vladimir e solicitado o atestado. Aduziu, ainda, que não teria lido o atestado
em questão e que saiu da clínica direto ao Fórum Eleitoral para levar o atestado a pedido da filha Taryne. E que a filha não teria também lido o
atestado.
A acusada Taryne de Oliveira Souza, por sua vez, também afirmou que a funcionária da Justiça Eleitoral teria pedido que que trouxesse um
atestado em até 10 (dez) dias das eleições. Então teria procurado o réu Vladimir solicitando o atestado para justificar que não poderia trabalhar
nas eleições. Afirmou também não ter lido o atestado e que o mesmo estava dentro de um envelope e que pediu para a mãe levar o atestado
ao cartório eleitoral. Por fim, informou que a cirurgia foi realizada na data constante do atestado.
Assim, inicialmente, percebe-se que inexistiu declaração falsa no atestado de fl. 14, uma vez que, de acordo com os documentos de fls. 80/87,
a cirurgia agendada para o dia 01/10/2016 de fato foi realizada na ré Taryne.
Verifica-se, in casu, que apesar do evidente erro material constante do atestado de fl. 14, o qual atestou indevidamente fato futuro, o mesmo
possui conteúdo verdadeiro.
Ademais, de acordo com o depoimento da testemunha de defesa e do interrogatório dos réus, verifica-se que os réus pretendiam com a
emissão e apresentação do atestado justificar a ausência da ré Taryne, a qual havia sido convocada para trabalhar nas eleições municipais do
dia 02/10/2016, em virtude de cirurgia previamente agendada.
Outrossim, para a configuração dos crimes em questão (artigos 350, 353 e 354 do CE), há que se verificar o elemento subjetivo do tipo penal,
no caso, o dolo.
Em sede de alegações finais, o representante legal do Ministério Público Eleitoral fundamenta que o dolo estaria presente apenas pelo fato de
que o atestado foi utilizado justamente na época em que a ré Taryne deveria desenvolver atividade junto à Justiça Eleitoral.
Contudo, das provas constantes dos autos, não identifico nas condutas dos acusados referida intenção dolosa. O simples fato de utilizar o
atestado justamente quando da convocação para trabalhar nas eleições, por si só, não é apto a ensejar o dolo dos agentes.
De acordo com o atestado de fl. 13, a ré Taryne já havia realizado uma cirurgia em 31/08/2016, denotando, desta forma, que a cirurgia
realizada em 01/10/2016 era necessária e já estava agendada.
Além disso, o atestado foi solicitado e emitido após a ré Marcilene obter informação da funcionária da Justiça Eleitoral de que era necessária a
juntada de comprovante para a dispensa da filha Taryne, ora ré.
Desta forma, não vislumbro a presença do elemento subjetivo do tipo penal.
Como se não bastasse, para a adequação do tipo penal previsto no art. 350 do Código Eleitoral é necessário que a declaração falsa prestada
para fins eleitorais seja firmada pelo próprio eleitor interessado, e não por terceiro, o que por si só já afastaria a condenação do réu Vladimir.
Nesse sentido é a jurisprudência do tribunal Superior Eleitoral, in verbis:
RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES DE 2002. TRANSFERÊNCIA ELEITORAL. DECLARAÇÃO. TERCEIRO. FALSIDADE.
1. A jurisprudência do TSE entende que "para a adequação do tipo penal previsto no art. 350 do Código Eleitoral é necessário que a
declaração falsa prestada para fins eleitorais seja firmada pelo próprio eleitor interessado, e não por terceiro" (REspe nº 15.033/GO, rel.
Min. Maurício Corrêa, DJ de 24.10.97).
2. Recurso conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a denúncia.
(Recurso Especial Eleitoral nº <font class="highlight">25417</font>, Acórdão, Relator(a) Min. José Augusto Delgado, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Data 01/08/2006, Página 236) (Grifei)
Outrossim, tem-se ainda a ausência de potencialidade lesiva do atestado, uma vez que o mesmo foi apresentado antes da data constante
do documento, o que foi de pronto verificado pela servidora da Justiça Eleitoral.
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Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. CRIME. ARTIGO 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. VANTAGEM OU BENEFÍCIO. LESÃO AO BEM JURÍDICO. DESNECESSIDADE. CRIME
FORMAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Nosso ordenamento jurídico consagra regra da impossibilidade do trancamento da ação penal por meio de habeas corpus. Permite-se,
excepcionalmente, o exame de plano quando evidenciada a atipicidade da conduta, extinção da punibilidade, ilegitimidade da parte ou
ausência de condição para o exercício da ação penal.
2. No caso, a denúncia não é inepta, pois obedece aos ditames do artigo 41 do Código de Processo Penal e do artigo 358 do Código Eleitoral,
expondo os fatos com suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime.
3. Questões relacionadas à inexistência de indicação na peça acusatória do dolo específico do tipo descrito no artigo 350 do Código Eleitoral
não podem ser analisadas em sede de habeas corpus, pois tal matéria deverá ser esclarecida durante a instrução do processo criminal, sendo
objeto de apreciação pela Corte Regional, sob pena de indevida supressão de instância.
4. O tipo previsto no art. 350 do CE - falsidade ideológica - é crime formal. É irrelevante para sua consumação aferir a existência de resultado
naturalístico, basta que o documento falso tenha potencialidade lesiva, o que afasta a alegação de inépcia da denúncia ante a ausência de
descrição da vantagem ou benefício auferido na prática do suposto ilícito penal e de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado.
5. Ordem denegada.
(Habeas Corpus nº <font class="highlight">154094</font>, Acórdão, Relator(a) Min. Gilson Langaro Dipp, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 32, Data 14/02/2012, Página 49) (Grifei)
Diante do contexto fático probatório dos autos, entendo juridicamente inviável a condenação dos réus pela prática dos delitos tipificados nos
artigos 350, 353 e 354 do Código Eleitoral, em virtude da atipicidade da conduta incriminada por evidente ausência de potencialidade lesiva.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para o fim de ABSOLVER os acusados VLADIMIR BOGONI,
MARCILENE DE OLIVEIRA e TARYNE DE OLIVEIRA SOUZA das imputações que lhe foram atribuídas na exordial acusatória, com fulcro no
art. 386, III, do CPP.
Transitada em julgado, realizem-se as diligências necessárias e arquive-se com observância das formalidades legais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Paranavaí, 2 de março de 2018.
Camila de Britto Formolo
Juíza Eleitoral

79ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÕES DIVERSAS
Relação n° 05/2018
Intimações diversas
AÇÃO PENAL n.º66-88.2017.6.16.0079
Réu: Gilberto Lucas dos Santos
Réu: Leomárcio Lúcio de Azevedo
Ré: Maria Simão Fernandes da Silva
Ré: Cristina da Silva
Ré: Fernanda Ramos de Souza
Réu: Nelson da Silva
Réu: Josimar de Oliveira
Ré: Marli Aparecida da Silva
Advogada: Selma Rodrigues de Souza – OAB/PR 88.526
Finalidade: Intimação de despacho – designação de audiência
1. Designo audiência para oferecimento da suspensão condicional do processo para os acusados GILBERTO LUCAS DOS SANTOS,
LEOMARCIO LUCIO DE AZEVEDO, MARIA SIMÃO FERNANDES DA SILVA, CRISTINA DA SILVA, FERNANDA RAMOS DE SOUZA e
NELSON DA SILVA, o dia 27 de abril de 2018, às 13:00 horas.
2. Intimem-se os acusados para comparecerem acompanhados de advogado, ciente de que não havendo aceitação da proposta, será dado
continuidade ao processo crime.
3. Outrossim, Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de abril de 2018, às 14:00 horas, oportunidade em que será realizada
a oitiva das testemunhas arroladas bem como realizado o interrogatórios dos réus JOSIMAR DE OLIVEIRA E MARLI APARECIDA DA SILVA
(artigo 399 e seguintes do Código de Processo Penal).
4. Intime-se o Ministério Público e a defesa.
5. Intime-se os acusados.
Ibaiti, 06 de março de 2018.
RODRIGO YABAGATA ENDO
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 84-12.2017.6.16.0079
Interessado: Partido Podemos
Presidente: Saula da Silva Reis
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Tesoureiro: José Maria Humberto Rodrigues
Município: Ibaiti
Advogado: não cadastrado
Finalidade: Intimação de sentença
DISPOSITIVO:
“ANTE O EXPOSTO, julgo aprovadas COM RESSALVAS as contas prestadas pelo Partido PODEMOS, relativas ao exercício de 2016.
Dou esta por publicada em mãos do cartório.
Registre-se e Intimem-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Oportunamente, arquivem-se.
Ibaiti, 06 de março de 2018.”
RODRIGO YABAGATA ENDO
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 97-11.2017.6.16.0079
Interessado: Partido da Mobilização Nacional
Presidente: Carlos Antônio da Rocha
Tesoureiro: José Paixão da Silva
Município: Ibaiti
Advogado: não cadastrado
Finalidade: Intimação de sentença
DISPOSITIVO:
“ANTE O EXPOSTO, julgo aprovadas COM RESSALVAS as contas prestadas pelo Partido da Mobilização Nacional, relativas ao exercício de
2016.
Dou esta por publicada em mãos do cartório.
Registre-se e Intimem-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral
Oportunamente, arquivem-se.
Ibaiti, 06 de março de 2018.”
RODRIGO YABAGATA ENDO
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 98-93.2017.6.16.0079
Interessado: Partido Social Cristão – PSC
Presidente: Fabrício do Valle Assis
Tesoureiro: Sílvia Fernanda Pereira
Município: Ibaiti
Advogado: não cadastrado
Finalidade: Intimação de sentença
DISPOSITIVO:
“ANTE O EXPOSTO, julgo aprovadas COM RESSALVAS as contas prestadas pelo Partido Social Cristão, relativas ao exercício de 2016.
Dou esta por publicada em mãos do Cartório.
Registre-se e Intimem-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Oportunamente, arquivem-se.
Ibaiti, 06 de março de 2018.”
RODRIGO YABAGATA ENDO
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 107-55.2017.6.16.0079
Interessado: Partido Trabalhista Brasileiro
Presidente: Sidnei Robis de Oliveira
Tesoureiro: Leonel Pereira
Município: Ibaiti
Advogado: Guilherme Augusto de Oliveira Leite – OAB/PR 67.419
Finalidade: Intimação de sentença
DISPOSITIVO:
“ANTE O EXPOSTO, nos termos do dispositivo 46, III, c, da Resolução n.º23.464/2015 DESAPROVO as constas prestadas pelo PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO. Por consequência, determino a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte,
bem como a devolução da quantia de R$21.88 (vinte e um reais e oitenta e oito centavos), acrescidos de multa de 20% (vinte por cento).
DETERMINO 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. Dou esta por publicada em mãos do Cartório.
Registre-se e Intimem-se.
Oficie-se os órgãos nacional e estadual do partido em questão, informando acerca da penalidade imposta.
Oportunamente, arquivem-se.
Ibaiti, 06 de março de 2018.”
RODRIGO YABAGATA ENDO
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Juiz Eleitoral
REPRESENTAÇÃO 112-77.2017.6.16.0079
Representado: SIGILOSO
Município: SIGILOSO
Advogado: Marcelo Martinez Dib – OAB/PR n.º 71.869
Finalidade: Intimação de despacho
“1. Defiro o desarquivamento do processo do candidato beneficiado.
2. Após, vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias.”
Ibaiti, 06 de março de 2018.
Rodrigo Yabagata Endo
Juiz Eleitoral 079ZE
REPRESENTAÇÃO 114-47.6.16.0079
Representado: Mariângela Mattiolli
Município: Ibaiti
Advogado: Mariângela Mattiolli – OAB/PR 80.138
Finalidade: Intimação de sentença
DISPOSITIVO:
“ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente a representação e por consequência extinto o processo com resolução de mérito com fulcro no art.
485, I do CPC. Publique-se, Registre-se e Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se.
Ibaiti, 06 de março de 2018.”
RODRIGO YABAGATA ENDO
Juiz Eleitoral

86ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Intimação
Representação Eleitoral nº 526-88.2016.6.16.0086
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: SIGILOSO
Advogada: Marcia da Silva Paisana - OAB/PR nº 16.896
Intimação das partes, na forma da lei, do r. despacho proferido pela Drª. Roseli Maria Geller Barcelos, com o seguinte teor: 1. Ciente do retorno
dos autos do Egrégio Tribunal, bem como do acórdão proferido às fls. 144/146 que reformou a sentença, julgando improcedente a presente
representação. 2. Intimem-se as partes, bem como o Minsitério Público Eleitoral, sendo este último pessoalmente. 3. Cumpra-se o cartório as
diligências pertinentes. 4. Após, ao arquivo. Cruzeiro do Oeste, 06 de março de 2018. ROSELI MARIA GELLER BARCELOS JUÍZA
ELEITORAL

Representação Eleitoral nº 132-47.2017.6.16.0086
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: SIGILOSO
Advogado: Luiz Fernando Cavalcante Cabral - OAB/PR nº 18.489
Intimação das partes, na forma da lei, do r. despacho proferido pela Drª. Roseli Maria Geller Barcelos, com o seguinte teor: 1. Defiro o
requerimento ministerial retro. 2. Intime-se a parte Representada, por intermédio de seu advogado, para que, no prazo de 03 (três) dias
apresente as cópias dos recibos eleitorais referentes ás doações realizadas pelo Representado. 3. Após, abra-se nova vista ao Ministério
Público Eleitoral. 4. Diligências necessárias. Cruzeiro do Oeste, 06 de março de 2018. ROSELI MARIA GELLER BARCELOS JUÍZA
ELEITORAL

Representação Eleitoral nº 136-84.2017.6.16.0086
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: SIGILOSO
Advogado: Luiz Fernando Cavalcante Cabral - OAB/PR nº 18.489
Intimação das partes, na forma da lei, do r. despacho proferido pela Drª. Roseli Maria Geller Barcelos, com o seguinte teor: 1. Defiro o
requerimento ministerial retro. 2. Intime-se a parte Representada, por intermédio de seu advogado, para que, no prazo de 03 (três) dias
apresente as cópias dos recibos eleitorais referentes ás doações realizadas pelo Representado. 3. Após, abra-se nova vista ao Ministério
Público Eleitoral. 4. Diligências necessárias. Cruzeiro do Oeste, 06 de março de 2018. ROSELI MARIA GELLER BARCELOS JUÍZA
ELEITORAL
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Representação Eleitoral nº 215-63.2017.6.16.0086
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: SIGILOSO
Advogado: Guilherme Druciak de Castro - OAB/PR nº 61.030
Intimação das partes, na forma da lei, do r. despacho proferido pela Drª. Roseli Maria Geller Barcelos, com o seguinte teor: 1. Defiro o
requerimento ministerial retro. 2. Intime-se a parte Representada, por intermédio de seu advogado, para que, no prazo de 03 (três) dias
apresente as cópias dos recibos eleitorais referentes ás doações realizadas pelo Representado. 3. Após, abra-se nova vista ao Ministério
Público Eleitoral. 4. Diligências necessárias. Cruzeiro do Oeste, 06 de março de 2018. ROSELI MARIA GELLER BARCELOS JUÍZA
ELEITORAL

106ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação nº 02/2018
AUTOS Nº: 45-12.2009.6.16.0106
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL
Requerente(s): Coligação “Renovação, Verdade e Trabalho” (PMDB/PT/PTB/PSL/PR)
Advogados: Sérgio de Souza (OAB/PR nº 31893); Marcelo Buzato (OAB/PR nº 22314); Fabiana Dezanetti Costa (OAB/PR nº 49618)
Requerido(s): Coligação “Trabalho com Humildade e Justiça Social” (PSDB/PTC/PP/PHS/PDT/DEM/PPS) e outros
Advogados: Sueli Tomoko Ando (OAB/PR nº 41694); Robison Luiz Sêga (OAB/PR nº 20859)
PUBLICAÇÃO: na forma da lei, de INTIMAÇÃO das partes, acerca do r. despacho de fl. 179, exarado pelo Exmo. Juiz da 106ª Zona Eleitoral.
(DESPACHO): O requerido Antonio Correia dos Santos, por meio do petitório de fls. 129/132, informou que realizara o pagamento da multa
eleitoral – à qual foram condenados solidariamente os demandados–, através de parcelamento junto à Fazenda Nacional e juntou
comprovantes de pagamento. Às fls. 166/169, a Fazenda Nacional confirmou a extinção do débito em apreço, por pagamento, desde
01/08/2017. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela extinção do feito (fls. 174-175). Ante o exposto, efetuado o pagamento integral da
multa eleitoral, determino, nos termos do art. 265, parágrafo único do Provimento 02/2018-CRE/PR, que se oficie à Presidência do e. Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná, para os fins dispostos na normativa vigente, bem como que se registre a baixa no Livro de Inscrição de Dívida,
informando a data da comunicação da liquidação da dívida e respectivo expediente, conforme documento de fls. 166/169, encaminhado pela
Procuradoria da Fazenda Nacional. Outrossim, anote-se no cadastro eleitoral dos requeridos João Peda Soares e Antonio Correia dos Santos,
mediante registro do código ASE 078 (Quitação Eleitoral), motivo/forma 1 – se não houver outra espécie de débito –, devendo constar como
data de ocorrência aquela informada à fl. 166 como data de liquidação, qual seja, o dia 01/08/2017. Intimem-se as partes. Ciência ao Ministério
Público Eleitoral. Diligências necessárias. Oportunamente, arquivem-se. Cândido de Abreu, 06 de março de 2018. ELDOM STEVEM
BARBOSA DOS SANTOS. Juiz Eleitoral

122ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Intimação
AÇÃO PENAL n° 569-89.2016.6.16.0000
Réus: Miguel Bayerle e Outro
Advogado: Cesar Augusto Schommer, OAB/PR 34.166
Intimação para Alegações Finais, conforme despacho de fls. 522-523.

143ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 20-75.2017.6.16.0184
PARTIDO: PARTIDO PÁTRIA LIVRE - PPL
PRESIDENTE: JOÃO COELHO
TESOUREIRO: DANIEL SANDRO D’AVILA
MUNICÍPIO: SANTA TEREZA DO OESTE - PR
ADVOGADO: MARCELO FABIANO FLOPAS – OAB/PR 28.729
Publicação e intimação, na forma da lei, do inteiro teor da r. sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz da 143ª Zona Eleitoral, Dr. Leandro
Leite Carvalho Campos, nos autos acima discriminados, para intimação das partes conforme segue:
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Cuida-se a espécie de autos de processo de prestação de contas do PARTIDO DA PATRIA LIVRE – PPL do município de Santa Tereza do
Oeste - PR, COM AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, referente ao exercício financeiro de 2016, tendo sido apresentada a este
juízo em 02/05/2017, em conformidade com o previsto no inciso I do art. 28 da Resolução TSE 23.464/2015.
O Cartório Eleitoral da 184ª Zona Eleitoral, em cumprimento ao disposto na Resolução TSE 23.464/2015, procedeu à autuação e numeração
da documentação enviada.
Em conformidade com o art. 45 da Resolução TSE 23.464/2015, foi providenciado a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico (fls.
07) e certificado eventuais emissões de recibos eleitorais (fls. 10).
Elaborado parecer técnico preliminar (fls. 11), foram detectadas movimentações de recursos junto a uma das contas bancárias abertas em
nome da agremiação, sendo determinado pelo juiz eleitoral, às fls. 27, a apresentação de contas nos moldes do art. 29 da Resolução TSE
23.464/2015.
Devidamente intimados, veio o representante do Partido Político apresentar prestação de contas completa, conforme determinado.
Com a apresentação das contas no formato “completo”, foram providenciadas as publicações do Balanço Patrimonial e do Demonstração de
Resultado de Exercício do Partido no DJE (fls. 83), sendo, posteriormente, encaminhado cópias, dos novos documentos apresentados, ao
Ministério Público Eleitoral (fls. 85).
Os prazos para publicação foram cumpridos sem que houvesse quaisquer recurso ou impugnação (fls. 88).
Da análise descrita no art. 34 da Resolução TSE nº 23.464/2015, foi constatado a ausência de algumas peças obrigatórias descritas no art. 29
da citada Resolução. Notificado do relatório expedido, veio o partido a se manifestar às fls. 94/96.
Declinada a competência dos presentes autos a este juízo (fls. 98) nos termos do art. 2º do Provimento nº 02/2017-CRE/PR (Reorganização
das Zonas Eleitorais), foi confeccionado relatório de exame de diligência, conforme descrito no art. 35 da Resolução que trata das Finanças e
Contabilidade dos Partidos. Notificado da expedição do relatório (fls. 109), o procurador do partido se manifestou às fls.112, requerendo a
aprovação das contas da agremiação COM RESSALVAS.
Elaborado, pelo setor técnico, parecer conclusivo, constatou-se que não houve arrecadação de recursos nem a realização de gastos para a
manutenção da conta ordinária do partido, sugerindo a aprovação das contas COM RESSALVA.
O Ministério Público Eleitoral, por seu turno, opinou pela aprovação das contas COM RESSALVA (fl. 122/123).
Procedida a citação do órgão partidário para a apresentação de defesa, nos termos do artigo 38 da Resolução 23.464/2015 (fls. 124) o partido
político não se manifestou (fls. 125).
Ultimada a instrução, não houve pedido de outras provas e, em sede de razões finais, o Ministério Público Eleitoral (fls. 129/130) ratificou o
parecer de fls. 122/123, manifestando-se, pela aprovação, COM RESSALVA, das contas apresentadas pela agremiação partidária.
O Partido Pátria Livre – PPL de Santa Tereza do Oeste – PR, devidamente intimado (fls. 131), deixou de apresentar suas razões finais (fls.
132).
Oportunamente, os autos vieram conclusos para a sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
A obrigatoriedade dos partidos políticos em prestar contas à Justiça Eleitoral constitui mandamento constitucional (art. 17, inc. III, da
Constituição da República) e vem regulamentado pela Lei n. 9.096/95 - Lei dos Partidos Políticos e pela Res. TSE 23.464/2015, e, de fato,
constitui importante ferramenta para detecção da influência abusiva do poder econômico.
Neste sentido, é primordial o respeito aos requisitos estabelecidos pela sistemática legal pertinente a espécie, notadamente quanto à forma da
prestação das contas, para que se possa aferir, com segurança, a inexistência de afronta às vedações legais.
No caso, com base nos documentos acostados aos autos, o setor técnico exarou parecer conclusivo, onde aponta a existência de
impropriedades, o que também é indicado pelo parecer ministerial, os quais passo a analisar:
Em relação ao item 10.1 do parecer conclusivo “Valor total das receitas do órgão partidário, indicando-se o montante proveniente do Fundo
Partidário”, constata-se que, de fato, não houve qualquer tipo de arrecadação de recursos pelo partido em exame. Os valores registrados
nos extratos bancários juntados aos presentes autos, são provenientes de recursos arrecadados pela agremiação para pagamento de
despesas da campanha eleitoral de 2016, que já foram objeto de análise e julgamento nos Autos de Prestação de Contas nº 22019.2016.6.16.0184, não cabendo qualquer reanálise por este juízo.
No que tange ao quesito 10.2 do referido parecer “Valor total dos gastos do órgão partidário, indicando o montante suportado com recursos
do Fundo Partidário”, excluindo a cobrança de tarifa bancária no mês de 11/2016, no valor de R$ 2,85 (dois reais e oitenta e cinco centavos),
não foram encontrados mais gastos realizados pelos partido, destinados a sua manutenção.
Assim, embora tecnicamente tenha havido uma única movimentação financeira, na prática, esta não é apta a produzir algum efeito na
prestação de contas em questão, porquanto não houve efetivo gasto a ser contabilizado, tampouco captação de recursos ou alguma outra
movimentação que possa caracterizar alguma irregularidade praticada pelo partido.
Ainda da análise do Parecer Conclusivo, item 10.3, “Identificação das impropriedades verificadas, com a indicação das recomendações
cabíveis”, foi constatado que a agremiação utilizou a conta vinculada “Outros Recursos”, para arrecadação e pagamento de montantes
despendidos nas eleições de 2016.
O art. 6º da Resolução TSE nº 23.464/2016 determina que:
“Art. 6º Os Partidos Políticos, em cada esfera de direção, devem abrir contas bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo
com a sua origem, destinando contas bancárias específicas para movimentação dos recursos provenientes:
I do “Fundo Partidário”, previsto no inciso I do art. 5º desta resolução;
II das “Doações para Campanha”, previstas no inciso IV do art. 5º desta resolução;
III dos “Outros Recursos”, previstos nos incisos II, III e V do art. 5º desta resolução; e
IV dos recursos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das mulheres (Lei nº 9.096/95, art. 44, § 7º).”
Ou seja, os partidos são obrigados a proceder a abertura de conta específica para movimentação de recursos conforme a sua origem.
Recursos destinados a manutenção ordinária do partido, devem ter seu trânsito pela conta “Outros Recursos”, já os valores arrecadados para
pagamento de despesas decorrentes de eleições deveriam ser movimentados na conta “Doações para Campanha”.
De uma simples análise dos presentes autos, constata-se que a legenda partidária procedeu a abertura de duas contas correntes no dia
15/08/2016, junto ao Banco do Brasil da cidade de Santa Tereza do Oeste - PR, todavia foi constatado movimentação de recursos em somente
uma das contas abertas nesta data.
Às fls. 37, o partido político informou que “...utilizou a conta do partido para as eleições de 2016...”, ou seja, a agremiação efetuou depósitos de
valores e efetuou pagamento de despesas, referente ao pleito eleitoral de 2016, na conta “Outros recursos” que é destinada aos registros das
transações de montantes utilizados para a manutenção regular anual dos partidos políticos.
Vejamos o teor do art. 22º, § 3º, da Lei 9.504/1997:
“Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para registrar todo o movimento financeiro da
campanha.
o
§ 1 ..
o
§ 2 ...
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o

§ 3 O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham da conta específica de que trata o caput deste
artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o
registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado. “- Destaquei
A norma é clara, as contas bancárias “Fundo Partidário” e “Doações para Campanha” devem ser abertas especificamente para o trânsito dos
recursos relativos à campanha, de modo a não haver confusão entre recursos. Essa foi a fórmula eleita pelo legislador para permitir a
fiscalização da Justiça Eleitoral.
Contudo devemos analisar o caso em concreto. Em consulta ao sistema SPCA (Sistema de Prestação de Contas Anual), constatou-se que não
havia, até a data de 15/08/2016, nenhuma conta bancária aberta em nome do órgão partidário, ou seja, inexistia movimentação de recursos
financeiros por parte do Partido Pátria Livre - PPL de Santa Tereza do Oeste - PR.
Obedecendo a legislação eleitoral, procedeu a agremiação partidária a abertura da contas exigidas pela lei, nominando uma delas como
“Outros Recursos” e operando a movimentação dos fundos eleitorais arrecadados junto a mesma.
Como bem ficou destacado no parecer de fls. 119:
“O fato do órgão partidário ter utilizado conta diversa daquela descrita na legislação eleitoral para movimentar fundos da eleição, poderia vir a
acarretar a reprovação das contas se fosse constatado a movimentação de recursos utilizados para pagamento de despesas de manutenção
diária do partido, devido a confusão de movimentações de recursos de origens diversas, o que não ocorreu.”
A movimentação da integralidade dos recursos em conta bancária preexistente e não exclusiva é vício grave que enseja, por si só, a
desaprovação das contas.
A principal finalidade da apresentação anual de contas, pelos partidos políticos, é permitir que sejam analisados, por parte da Justiça Eleitoral,
a regularidade dos atos contábeis e financeiros praticados pelas agremiações partidárias, o que de fato aconteceu com a presente prestação.
Como houve somente movimentação de recursos de campanha na conta “Outros recursos”, não há que se falar em “confusão de
movimentação” de valores, já que não ocorreu prejuízo à análise e identificação dos recursos utilizados pelo partido durante o exercício de
2016.
Portanto, a impropriedade apontada nos presentes Autos não abarcam vícios graves que impedem a aferição da real movimentação
econômico/financeira do partido e por isso, não comprometem a regularidade das contas, todavia merece ser ressalvada.
Assim, por não haver indícios de recebimento de recursos financeiros ou de bens estimáveis em dinheiro nem de outras irregularidades,
JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas partidárias sem movimentação financeira apresentadas pelo PARTIDO PATRIA LIVRE –
PPL de Santa Tereza do Oeste-PR, referentes ao exercício financeiro 2016, o que faço com fundamento nos artigos 45, VIII, “b”, e 46, II, da
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado procedam-se os registros devidos no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO (art. 60, I, §
5º, da Res. TSE nº 23.464/215).
Oportunamente, arquivem-se.
Cascavel, 09 de março de 2018.
Leandro Carvalho Leite Campos
Juiz eleitoral

156ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

RELAÇÃO Nº 03/2018 - 156ª ZE/PR
Autos n.°: 18-92.2017.6.16.0156
Natureza: Prestação de Contas
Prestador: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS – ITAPERUÇU/PR
Publicação de Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício referente à prestação de contas alusiva ao exercício financeiro
de 2016, do partido acima elencado, em cumprimento ao contido na Resolução nº 23.546, art. 31, §1º:
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL DE ITAPERUCU
CNPJ (MF): 23.805.780/0001-42
BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2016 A 31/12/2016

CON
TA
1
1.1
1.1.1

DESCRIÇAO
ATIVO
Ativo Circulante
Equivalentes de Caixa

VALOR
R$
0,00
0,00
0,00

EM

CON
TA
2
2.1
2.1.1

DESCRIÇAO

VALOR EM R$

PASSIVO
Passivo Circulante
Obrigações Curto Prazo

0,00
0,00
0,00

RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTE BALANCO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2016, NA IMPORTANCIA DE R$ 0,00 (ZERO)
___________________________________
TONI ANDERSON ANTUNES DE FRANCA
PRESIDENTE
CPF: 062.534.299-22
___________________________
WILTON JOSE B. BERNARDINO
CONTADOR
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 044

Curitiba, terça-feira, 13 de março de 2018

Página 26

CRC 055537/O
CPF: 050.734.129-58
_______________________
ITAMAR MARELO MARTINS
ADVOGADO
OAB 52157

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL DE ITAPERUCU
Demonstração de Resultado de 01/01/2016 a 31/12/2016

CONTA

DESCRICAO

VALOR

3

Despesas

495,90
D

3.1

Despesa da Atividade Partidaria

495,90

D

3.1.1

Despesas Efetuadas com outros Recursos

295,90

D

3.1.1.01
3.1.1.01.0001

Despesas Gerais e Administrativa
Despesas Bancarias-Tarifas

295,90
295,90

D
D

3.1.2

Despesas Efetuadas com Outros Recursos

200,00

D

3.1.2.01
3.1.2.01.0001

Transferencias Efetuadas - Recursos Estimaveis em Dinheiro
Prestacao de Servicos - Estimaveis em Dinheiro

200,00
200,00

D
D

4

Receitas da Atividade Partidaria

495,90

C

4.1

Receitas Fundo Partidario

295,90

C

4.1.1

Receita Fundo Partidario

295,90

C

4.1.1.01
4.1.1.01.0001

Doacoes para Campanhas Eleitorais
Doacoes Recebidas Pessoas Fisicas

295,90
295,90

C
C

4.2

Receitas - Outros Recursos

200,00

C

4.2.1

Doacoes e Contribuicoes

200,00

C

4.2.1.01
4.2.1.01.0001

Doacoes de Pessoas Fisicas
Recursos Estimaveis em dinheiro

200,00
200,00

C
C

Resultado do exercício

0,00

RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTA DEMONSTRACAO DE RESULTADO, ENCERRADA EM 31/12/2016, COM UM VALOR DE R$ 0,00
( ZERO ).

___________________________________________
TONI ANDERSON ANTUNES DE FRANCA
PRESIDENTE
CPF: 062.534.299-22
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___________________________________________
WILTON JOSE B. BERNARDINO
CONTADOR CRC 055537/O
CPF: 050.734.129-58
____________________
ITAMAR MARELO MARTINS
ADVOGADO OAB 52157

168ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação 02-2018
INTIMAÇÃO, na forma da lei, do(s) Advogado(s) da parte abaixo relacionado, de parte do despacho proferido pelo Exmo. Juiz
Eleitoral da 168ª ZE/PR, Dr. Lúcio Rocha Denardin, nos autos abaixo discriminados:
Autos de Representação nº 2-68.2018.6.16.0168
Representante: Sigiloso
Representado: Sigiloso
Advogado: Odimar de Mello - OAB/PR nº 67.034.
(...).
Dessa forma, tendo em vista que a oitiva da testemunha indicada pelo representado mostra-se desnecessária, e que os documentos juntados
aos autos mostram-se suficientes ao deslinde da causa, nos termos do artigo 30 da Resolução TSE nº 23.462/2015, intime-se as partes para
que apresentem suas alegações finais no prazo de 2 (dois) dias.
Sigiloso, 02 de março de 2018.
LÚCIO ROCHA DENARDIN
Juiz Eleitoral
INTIMAÇÃO, na forma da lei, do(s) Advogado(s) da parte abaixo relacionado, do inteiro teor do despacho proferido pelo Exmo. Juiz
Eleitoral da 168ª ZE/PR, Dr. Lúcio Rocha Denardin, nos autos abaixo discriminados:
Representação nº 3-53.2018.6.16.0168
Representante: Sigiloso
Representado: Sigiloso
Advogado: Ayrton Santos Lima Filho Araújo – OAB/PR nº 11.263; Jhonatan João Rudek – OAB/PR nº 80.727.
Tendo em vista que não houve requerimento para produção de prova testemunhal, e que os documentos juntados aos autos mostram-se
suficientes ao deslinde da causa, nos termos do artigo 30 da Resolução TSE nº 23.462/2015, intime-se as partes para que apresentem suas
alegações finais no prazo de 2 (dois) dias.
Sigiloso, 02 de março de 2018.
LÚCIO ROCHA DENARDIN
Juiz Eleitoral

177ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Ação Declaratória de Ato Judicial n. 2-41.2018.6.16.0177
Autor: LUIZ BISPO BEZERRA
Advogado: Gioser Antonio Olivette Cavet (OAB/PR nº 29.594)
Réu: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ.
I.Relatório
I. LUIZ BISPO BEZERRA, qualificado nos autos, ajuizou ação declaratória de nulidade de ato judicial – querela nulitatis - em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ, ambos qualificados, narrando a inicial, em síntese, que em data de
09/06/2011 a Procuradoria Regional da Justiça Eleitoral ajuizou representação eleitoral em face do autor em razão de doação realizada por
empresa por si administrada, para a campanha do então candidato à Câmara Legislativa Federal, João Paulo Lima e Silva, pelo Partido dos
Trabalhadores, no valor de R$ 32.180,00 (trinta e dois mil, cento e oitenta reais). Declinada a competência e remetidos os autos ao juízo do
domicílio eleitoral do autor - 177ª Zona Eleitoral - este proferiu sentença de extinção do processo, por entender que a representação
respaldava-se em provas ilícitas, já que houve a quebra de sigilo fiscal da empresa doadora sem decisão judicial autorizativa. Tal ato decisório
não foi publicado no Diário Oficial, havendo tão somente a intimação do Ministério Público Eleitoral, que manejou recurso ao Tribunal Regional
Eleitoral, o qual foi processado e julgado sem a intimação do autor para oferecer contrarrazões. O recurso foi provido parcialmente por acórdão
do qual o autor não foi intimado. Com o retorno dos autos ao juízo da 177ª Zona Eleitoral, o autor foi citado e apresentou tempestiva
contestação, sobrevindo nova sentença, desta feita acolhendo a preliminar arguida pelo autor em contestação e, consequentemente, anulando
todos os atos do processo a partir do despacho de f. 67. Dessadecisão, o Ministério Público interpôsrecurso, que restou provido pela Corte
Eleitoral, declarando a nulidade do ato decisório e determinando o retorno dos autos à origem para apreciação de todos os temas discutidos no
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processo. Seguiu-se a prolação de sentença condenatória, impondo ao autor o pagamento de multa no valor de R$ 160.900,04 (cento e
sessenta mil, novecentos reais e quatro centavos); pena de proibição de participar de licitações e de contratar com o Poder Público pelo prazo
de 05 (cinco) anos e declaração de inelegibilidade pelo prazo de 08 (oito) anos. O decisum transitou em julgado sem interposição de recurso
pelas partes.
Defende que os atos judiciais praticados no processo desde o trânsito em julgado do acórdão que julgou o recurso manejado em face da
sentença primeva são nulos, eis que tal ato decisório resignou-se a julgar a questão relativa à decadência, que sequer foi declarada pelo juízo
de primeiro grau, e a afirmar que "a questão relativa à ilicitude da prova não pode ser aqui examinada, sob pena de supressão de instância",
incorrendo em evidente error in judicando. Acrescenta que não tendo havido a interposição de recurso em face do acórdão, os fundamentos da
sentença extintiva da representação, relativos à ilicitude da prova, "teve sua preclusão operada, razão pela qual transitou em julgado", e está
atingida pelos efeitos da coisa julgada.
Em novo tópico, sustenta que a ausência de intimação para oferecimento de contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público
Eleitoral em face da sentença que extinguiu liminarmente a representação é causa ensejadora da nulidade do acórdão proferido pela Corte
Eleitoral, seja porque a intimação constitui requisito de validade do processo, seja porque o julgamento nele exarado lhe foi altamente
prejudicial, havendo ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.
Adiante, alega que, segundo entendimento consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o prazo decadencial para a propositura de
representações por descumprimento dos limites legais de doação para a campanha eleitoral, por pessoa física ou jurídica, é de 180 (cento e
oitenta) dias, contados da diplomação e, que no caso concreto, "tendo em vista a nulidade de todos os atos, a partir da interposição do recurso
pelo MPR, contra decisão proferida pelo Juízo da 177ª Zona Eleitoral extinguindo a representação eleitoral com fundamento na ilicitude das
provas (fls. 35/39), leva, inclusive, à nulidade da citação dos Requeridos naquela ação" (f. 22).
Termina, requerendo a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, em ordem a que se determine a suspensão da aplicação de todas as
penalidades impostas nos autos de Representação Eleitoral nº 500-33.2011.6.16.0000 e que o Ministério Público se abstenha de ajuizar ação
de execução da multa aplicada, caso já ajuizada, sejam suspensos "os autos da execução até o trânsito em julgado da presente". Para final,
postulou a procedência do pedido deduzido e seja declarado o trânsito em julgado da decisão de fl. 35/39, proferida nos autos da
representação eleitoral e declarados inexistentes todos os atos posteriores praticados no processo; e, ainda seja declarada a decadência do
direito do Ministério Público Eleitoral de ajuizar a representação supramencionada, com extinçãodo processo com resolução de mérito.Instruiu
a inicial com os documentos colacionados às f. 27/668.
II. FUNDAMENTAÇÃO
A petição inicial merece indeferimento de plano.
Com efeito, aquerela nullitatis insanabilis proposta pelo autor consiste em meio impugnativo extremo, sendo concebida como alternativa à ação
rescisória em casos especialíssimos, como de falta ou nulidade absoluta de citação, que conduz ao processamento da ação à revelia do réu.
Daí a doutrina considerar que a rigor nesses casos não haveria nem hipótese de nulidade processual, mas vício mais grave de inexistência, o
que justifica a admissibilidade dessa espécie de demanda mesmo após já transcorrido o prazo legal para o ajuizamento da ação rescisória.
Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FAIXA DE FRONTEIRA. BEM DA UNIÃO. ALIENAÇÃO DE TERRAS POR ESTADO NÃO
TITULAR DO DOMÍNIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. "TRÂNSITO EM JULGADO". AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE
DE ATO JUDICIAL. PRETENSÃO QUERELA NULLITATIS. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RETORNO DOS AUTOS À CORTE
REGIONAL PARA EXAME DO MÉRITO DAS APELAÇÕES.
[...]
5. Da nulidade absoluta e da pretensão querela nullitatis insanabilis.
5.1. O controle das nulidades processuais, em nosso sistema jurídico, comporta dois momentos distintos: o primeiro, de natureza incidental, é
realizado no curso do processo, a requerimento das partes, ou de ofício, a depender do grau de nulidade. O segundo é feito após o trânsito em
julgado, de modo excepcional, por meio de impugnações autônomas. As pretensões possíveis, visando ao reconhecimento de nulidades
absolutas, são a ação querela nullitatis e a ação rescisória, cabíveis conforme o grau de nulidade no processo originário.
5.2. A nulidade absoluta insanável - por ausência dos pressupostos de existência - é vício que, por sua gravidade, pode ser reconhecido
mesmo após o trânsito em julgado, mediante simples ação declaratória de inexistência de relação jurídica (o processo), não sujeita a prazo
prescricional ou decadencial e fora das hipóteses taxativas do art. 485 do CPC (ação rescisória). A chamada querela nullitatis insanabilis é de
competência do juízo monocrático, pois não se pretende a rescisão da coisa julgada, mas apenas o reconhecimento de que a relação
processual e a sentença jamais existiram.
5.3. A doutrina e a jurisprudência são unânimes em afirmar que a ausência de citação ou a citação inválida configuram nulidade absoluta
insanável por ausência de pressuposto de existência da relação processual, o que possibilita a declaração de sua inexistência por meio da
ação querela nullitatis.
[...]10. Recursos especiais providos".(REsp 1015133/MT, de 2.3.2010, Rel. Ministra Eliana CAlmon, Rel. p/ Acórdão Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, grifo nosso).
Já na seara eleitoral é admissível o manejo da querela nullitatis desde que não se tenha como objetivo promover a relativização da coisa
julgada, e, sim, diante de vícios de ordem grave, que impliquem em ofensa a direitos fundamentais, como o devido processo legal e a ampla
defesa. Confira-se:
"ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. QUERELA NULLITATIS. DOAÇÃO. LIMITE
LEGAL. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. "A relativização da coisa julgada é admissível, ao menos em tese, apenas nas situações em que se evidencia colisão entre direitos
fundamentais, fazendo-se uma ponderação dos bens envolvidos, com vistas a resolver o conflito e buscar a prevalência daquele direito que
represente a proteção a um bem jurídico maior. Precedentes" (REspe n° 967904, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 20.6.2012).
2. Tendo o processo alusivo à doação acima do limite legal, cuja decisão se busca rescindir, tramitado dentro da normalidade, inexistindo
notícia de afronta ao devido processo legal ou a qualquer outro direito fundamental, não há falar em relativização da coisa julgada.
3. Agravo regimental desprovido".(TSE - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 4771, Acórdão de 08/04/2014, Relator Min.
LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 94, Data 22/05/2014, Página 42).
No caso concreto, o autor, que figura como um dos representados na representação eleitoral por doação acima do limite legal processada nos
autos nº 500-33.2011.6.16.0000, alega a ausência de intimação da sentença que rejeitou liminarmente a representação, fato que teria lhe
impedido de apresentar contrarrazões frente ao primeiro recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral (f. 42/66, autos n. 50033.2011.6.16.0000).
Com efeito, por meio do acórdão n. 42.279, a Corte Eleitoral Estadual, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto
pelo Ministério Público Eleitoral em face da referida sentença extintiva (f. 261/267, autos n. 500-33.2011.6.16.0000), afastando a decadência e
determinando o retorno dos autos à origem para o devido processamento da representação, e deixando de apreciar a questão relativa à
licitude da prova, sob pena de supressão de instância.
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Com o retorno dos autos, o representado, ora autor, foi regularmente citado (f. 283v.) e contestou (fl. 308/340), alegando, entre outras questões
preliminares e de mérito, a nulidade absoluta do processo, por violação à ampla defesa e contraditório, sob o fundamento de que a sentença
que rejeitou liminarmente a representação não foi publicada no DJ-E e, conseguintemente, não foi dela intimado, tampouco para apresentar
contrarrazões ao recurso (f. 324/326).
Sobreveio a sentença de fl. 460/471 (autos n. 500-33.2011.6.16.0000), que acolheu a argüição de violação à ampla defesa e contraditório por
ausência de intimação do representado para que apresentasse as contrarrazões naquele primeiro recurso, declarando nulos os atos
processuais praticados a partir do despacho de fl. 67 e ordenando a oportuna notificação do autor e demais representados para a prática do
ato que lhes fora suprimido.
Inconformado, o Ministério Público manejou recurso, que restou provido à unanimidade de votos, por acórdão (n. 48.803) assim ementado:
"RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 81, § 1º, DA LEI Nº
9.504/97. DECISÃO QUE DECLAROU NULOS ATOS PROCESSUAIS, ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZOAR. NÃO
CONFIGURADA OFENSA A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. ART. 515, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO
APLICAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO DE TODOS OS TEMAS DISCUTIDOS NO
PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
1. A ausência de intimação para o oferecimento de contrarrazões a recurso interposto pela parte contrária somente configura ofensa a ampla
defesa e ao contraditório, nos casos em que a lide se encontra instaurada com a devida citação do réu, o que não ocorreu na espécie.
2. É firme a jurisprudência no sentido de que, indeferida a petição inicial, sem que houvesse a citação do réu, é descabida a sua intimação para
apresentar contrarrazões.
3. Consideram-se válidos todos os atos processuais praticados até a sentença, com o retorno dos autos para nova manifestação do Juízo de
primeiro grau".(TRE- RE nº 284734, Acórdão, Relator Des. Jucimar Novochadlo, DJ, Data 11/11/2014) (f. 553, autos n. 50033.2011.6.16.0000).
A decisão colegiada reputou descabida a intimação do representado para apresentar contrarrazões no recurso interposto pelo Ministério
Público Eleitoral, tendo em vista que a petição inicial foi indeferida liminarmente e, consequentemente, não houve a citação dos representados,
do que decorreu a ausência de ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, e, ainda, assinalou que refoge à competência do juízo de
primeiro grau apreciar ponto sobre o qual ao Tribunal era dado fazê-lo – cerceamento de defesa pela ausência de contrarrazões - conforme se
depreende do voto do e. Relator:
(..) A ausência de intimação para o oferecimento de contrarrazões a recurso interposto pela parte contrária somente configura ofensa a ampla
defesa e ao contraditório, nos casos em que a lide se encontra instaurada com a devida citação do réu, o que não aconteceu no presente caso.
Ora, não estabelecida a relação processual com a citação do réu, não há razão para a intimação dos recorridos para que contrarrazoem o
recurso.
Além disso, nesta instância, o Tribunal Regional Eleitoral, ao analisar e julgar o primeiro recurso interposto pelo Ministério Público, também não
apreciou o mérito da ação, mas tão somente entendeu que não se operou a decadência do direito de ação, determinando o retorno dos autos
para seu regular processamento.
Assim, tanto o juízo de primeiro grau como o Tribunal Regional Eleitoral não se pronunciaram sobre o mérito e somente após o Tribunal
determinar o retorno dos autos para o processamento da representação é que houve a devida citação dos recorridos.
(...)
Assim, ainda que os recorridos não tenham sido intimados para contrarrazoar o recurso interposto contra a sentença exarada pelo douto
magistrado, não ficou demonstrado qualquer prejuízo de forma a fundamentar a declaração de nulidade dos atos processuais.
Ademais, não se insere na competência do Juízo de primeiro grau, ainda que entenda ter havido cerceamento de defesa, apreciar ponto sobre
o qual o Tribunal tenha se manifestado, ainda que não de forma expressa, sendo incabível que o Juízo de primeiro grau anule acórdão do
Tribunal Regional Eleitoral e todos os atos processuais produzidos posteriormente. Isto porque competia ao Tribunal, ao apreciar o referido
recurso, analisar o cerceamento de defesa pela ausência de contrarrazões. Se não o fez naquela oportunidade é porque assim entendeu" (f.
560/561, autos n. 500-33.2011.6.16.0000).
Ainda, no que diz respeito à ausência de intimação do autor acerca da sentença que rejeitou liminarmente a representação, ao proferir a
sentença condenatória este juízo enfrentou a questão, decidindo:
"Da Não Violação aos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório
Acerca do questionamento sobre a inexistência de publicação da decisão de 1º grau que rejeitou liminarmente a representação pela
decadência e ilicitude das provas, registro que, em que pese não ter havido a devida publicação desta decisão proferida em 22/09/2011, às fls.
35/39, tal ausência não ocasionou prejuízo aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nem tão pouco, ao princípio da publicidade, uma
vez que o Acórdão n. 42.279 proferido em 27/04/2012 tão somente refletiu entendimento pacífico da Corte do TRE/PR no sentido de que, o
ajuizamento de representação ainda que perante órgão incompetente, mas estando dentro do prazo de 180 dias contados da diplomação,
impede que se consume a decadência para a prescrição da representação.
Nessa esteira, cumpre ressaltar que o Acórdão n. 42.279 determinou a imediata devolução dos presentes autos a este Juízo para devido
processamento da representação e não apreciou a questão relativa à licitude das provas obtidas, deixando que esta fosse examinada no
momento adequado, ou seja, no Juízo de primeiro grau, justamente para que fossem observados os princípios do contraditório e ampla defesa.
Pois bem. Tendo retornado os autos a este juízo em 08/06/2012, rigorosamente, seguiu-se o rito aplicável às representações desta espécie,
previsto no art. 22 da LC 64/90, tendo em vista que este rito é mais dilatado e propicia maiores oportunidades de defesa aos representados,
tais como as que foram propiciadas no caso em tela, em diversas oportunidades aos representados, conforme despachos de fls. 274, 369,
392/393 e 429 destes últimos, publicados no Diário de Justiça Eletrônico da Justiça Eleitoral – DJE/PR, bem como, procedeu-se além das
publicações dos despachos no DJE/PR, a citação/intimação pessoal de cada um dos representados para apresentação de defesa/alegações
finais, garantindo-se desta forma, o direito de cada um à ampla defesa e ao contraditório ..." (f. 584/585 – autos n.autos n. 50033.2011.6.16.0000).
O autor sustenta, ainda, que os fundamentos da sentença que rejeitou liminarmente a representação eleitoral, relativos à ilicitude da prova,
"teve sua preclusão operada, razão pela qual transitou em julgado", e está atingida pelos efeitos da coisa julgada porque a Corte Estadual, ao
julgar o recurso manejado pelo Ministério Público Estadual, resignou-se a decidir questão relativa à decadência, que sequer foi declarada pelo
juízo de primeiro grau.
O autor olvida-se, porém, que suscitou o tema relativo à ilicitude das provas que embasaram a representação em seara preliminar da
contestação por ele apresentada. Eis o teor da arguição:
"Outra questão que também tem como consequência a extinção da representação eleitoral sem o julgamento do mérito é o fato de que a
mesma encontra-se lastreada em prova obtidas ilicitamente. Foi violado o sigilo fiscal dos Representados sem que houvesse autorização
judicial.
IMPORTANTE DEIXAR CLARO QUE ESTE TEMA NÃO FOI OBJETO DE ANÁLISE NO RECURSO ELEITORAL N. 935-07.2011.6.16.000,
MUITO EMBORA TENHA SIDO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE DEU ORIGEM AO REFERIDO RECURSO. PORTANTO, AINDA QUE
VOSSA EXCELÊNCIA JÁ TENHA MANIFESTADO O SEU ENTENDIMENTO SOBRE A QUESTÃO, DEVE ELA SER NOVAMENTO (SIC)
OBJETO DE DECISÃO" (negritos no original - f. 318, autos da representação n. 500-33.2011.6.16.0000).
Adiante, aliás, o autor dissertou largamente sobre a matéria nas 06 (seis) páginas da peça
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contestatória que se seguiram (f. 319/324).
Ao proferir a sentença condenatória este juízo examinou a questão e decidiu-a, nos seguintes termos:
"3.3 Da Licitude do Meio de Obtenção das Provas
Acerca da legalidade da obtenção das provas destaco que os documentos que instruem a inicial foram obtidos mediante prévio procedimento
seguido pela Justiça Eleitoral e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio da Portaria Conjunta TSE/SRF de n. 74/2006, que
possibilitou o intercâmbio de informações entre as duas instituições.
Ademais, não obstante este procedimento administrativo, cumpre salientar que os dados dos representados foram obtidos mediante
autorização judicial proferida nos autos da Ação Cautelar de n. 214.55.2011.6.16.000, portanto, com prévia autorização judicial.Na linha da
jurisprudência, o fornecimento das informações relativas aos rendimentos brutos da Pessoa Jurídica no ano anterior à eleição, repassadas com
fulcro na Portaria n. 74/06-SRF/TSE, encontra-se respaldado no art. 94, § 3º, da Lei n. 9.504/97, sem qualquer violação aos incisos X e XII do
art. 5º, da Constituição Federal, eis que tais direitos fundamentais não são absolutos, conforme os princípios da unidade e da concordância
prática, que norteiam a interpretação das normas constitucionais, restando desamparada a alegação de ilicitude de prova.
Assim, é lícito o meio de obtenção das provas. Neste sentido, é oportuno transcrever os bens lançados argumentos registrados em diversos
precedentes da Corte deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em especial as razões invocadas no Acórdão 46331, de 13/08/2013,
proferido no julgamento do Recurso Eleitoral de n. 207-92.2013.6.16.00000, desta 177ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, de Relatoria do Exmo.
Sr. Vice-Presidente e Corregedor (à época) Desembargador Edson Vidal Pinto, vejamos:
(.....)
Posto isso, REJEITO a alegação de ilicitude das provas ...." (f. 583/584, autos n. 500-33.2011.6.16.0000).
Quanto à decadência, na ótica do representado, tal instituto restou implementado, considerando ser de 180 (cento e oitenta) dias o prazo
decadencial para a propositura da representação eleitoral, contados da diplomação, e que, no caso concreto, foram declarados nulos todos os
atos processuais praticados a partir da interposição do recurso pelo Ministério Público contra a sentença que extinguiu liminarmente a
representação (f. 35/39), no que se inclui a nulidade da citação dos representados.
A questão afeta à decadência foi apreciada pela Corte Estadual no julgamento do recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral da
sentença que rejeitou liminarmente a representação, por meio do acórdão n. 42.279, nos seguintes termos:
"Acontece que, apesar de não haver prazo fixado na lei para o ajuizamento de representações motivada por doações acima do limite legal, é
certo ter o Tribunal Superior Eleitoral ficado que o prazo para a propositura das representações por descumprimento dos limites legais de
doação para campanha eleitoral, por pessoa física ou jurídica, é de 180 dias contados da diplomação (AgR-Respe n. 37076, ac. De
10/08/2010, rel. Min. Arnaldo Versiani Leite Soares, DJE 14/09/2010, p. 27), visto ser este o período que devem os candidatos e partidos
conservar a documentação concernente às suas contas, nos termos do artigo 32 da Lei n. 9.504/97 (REspe n. 36552, ac. De 06/05/2010, rel.
Min. Felix Fischer, rel. desig. Min. Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira, DJE 28/05/2010, p. 32/33).
No caso dos autos foi observado o prazo decadencial porque, nas eleições de 2010, a diplomação dos candidatos eleitos foi no dia 17/12/2010,
sexta-feira (f. 95), iniciando-se o prazo em 20/12/2010 (segunda-feira), e a ação proposta em 09/06/2011 (f. 02), ou seja, antes do termo final
que seria em 17/06/2011.
Apesar de estabelecer o artigo 219, do Código de Processo Civil, que o prazo prescricional se interrompe pela citação, ainda que realizada por
juiz incompetente, nos termos do seu artigo 220, o disposto no citado artigo alcança todos os prazos extintivos previsto em lei, o que inclui, por
óbvio, os prazos da decadência.
(....)
Na hipótese dos autos poderia se objetar com o argumento de não se ter realizado, ainda, a citação válida, mas tendo-se em conta a
modificação na redação do parágrafo 1º, do artigo 219, do Código de Processo Civil, por meio da Lei n. 8.952, de 13.12.1994, não se pode
deixar de concluir que a citação, desde que válida, tem o efeito de impedir a fluência do prazo decadencial, retroagindo esse efeito à data da
propositura da ação.
Ademais, há no caso uma relevante peculiaridade que não pode deixar de ser considerada porque a ação foi ajuizada perante o Tribunal
Regional Eleitoral, o juízo até então considerado competente para processar e julgar as referidas representações até que o Tribunal Superior
Eleitoral decidiu" (....)".
Acresce dizer que a superveniente modificação no entendimento do Tribunal Superior Eleitoral tem como única consequência a remessa dos
autos ao juízo competente, com o aproveitamento dos atos praticados, razão pela qual descabe sequer se pode cogitar da decadência, pois a
substancial modificação da jurisprudência não pode vir em prejuízo da parte até mesmo em função dos princípios da segurança jurídica (...)" (f.
264/266 - autos n. 500-33.2011.6.16.0000).
Por sua vez, o autor não reagitou a questão na oportunidade que lhe foi concedida para contestar a representação. Não obstante, a sentença
condenatória, ao apreciar a arguição de ilegitimidade ativa ad causam da Procuradoria Regional Eleitoral para a propositura da representação,
veiculada pelo autor, registrou:
"No que concerne à tempestividade, vê-se que a demanda foi ajuizada pela Procuradoria Regional Eleitoral perante o Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná em 09/06/2011 (f. 02), portanto dentro do prazo decadencial de 180 (cento e oitenta) dias da diplomação dos eleitos nas
Eleições de 2010, que nesta capital ocorreu em 17/12/2010 (fl. 95).
Destarte, não há que se falar em excesso de prazo, porquanto obsta a ocorrência decadência a propositura da demanda dentro do prazo
decadencial, ainda que perante Juízo incompetente, vez que a data a ser considerada para efeito de tempestividade é a da propositura da
demanda" (f. 580/581 - autos n. 500-33.2011.6.16.0000).
De todo esse retrospecto, desponta, indene de dúvida, que todas as questões que alicerçam esta demanda foram suficientemente analisadas
na representação eleitoral e superadas. De igual sorte, verifica-se que durante o processamento da representação, o direito à ampla defesa e
ao contraditório foram devidamente respeitados, tendo os representados, ao final, sido condenados com base no art. 81 da Lei 9.504/97,
conforme sentença de f. 570/597, a qual transitou em julgado em 28/01/2015 (f. 605, autos n. 500-33.2011.6.16.0000).
A arguição atinente à ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório derivada da ausência de intimação do autor da sentença que
indeferiu liminarmente a representação e para apresentar contrarrazões no recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral foi enfrentada
tanto pela Corte Estadual (Acórdão n. 48.803 - f. 553/562) como na sentença condenatória (f. 570/597).
O mesmo se diga em relação à ilicitude das provas que embasaram a representação. A sentença condenatória (f. 570/597) examinou e repeliu
essa matéria e o julgamento não foi submetido à revisão da instância recursal, porquanto o autor não interpôs o recurso cabível, vindo a
transitar em julgado e, consequentemente, é sobre aquele ato decisório que se operaram os efeitos da coisa julgada.
Não se cogita que os fundamentos exarados na sentença que rejeitou liminarmente a representação (informações e dados coligidos à revelia
das formalidades legais e com infringência ao dever de sigilo fiscal) estejam atingidos por efeitos preclusivos ou da coisa julgada, como alega o
autor. Como se viu, a sentença foi anulada em sede recursal pelo Tribunal Regional Eleitoral. Portanto, seus fundamentos não persistiram e,
logicamente, não têm efeitos repristinatórios. A par disso, esses mesmos fundamentos foram suscitados pelo autor na contestação
tempestivamente apresentada, enfrentados e repelidos prefacialmente ao exame do mérito da representação na sentença condenatória, que
transitou em julgado sem que fosse interposto o recurso cabível.
E, quanto à decadência, o julgamento em relação a ela baseia-se na jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral. E o argumento
de que a citação foi declarada nula juntamente com todos os demais atos processuais praticados a partir da interposição do recurso pelo
Ministério Público da sentença que extinguiu liminarmente a representação eleitoral (e que por isso não teve o condão de interromper o prazo
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decadencial), não resiste ao fato de que tal ato decisório foi anulado pela Corte Eleitoral (Acórdão n. 48.803), que expressamente declarou
"válidos todos os atos processuais produzidos a partir de f. 67" (f. 562), entre eles a citação, persistindo, pois, o efeito retroativo à data da
propositura da ação.
Visualiza-se, portanto, que o autor pretende promover a rediscussão de matéria já apreciada e decidida, sem que esteja presente ofensa a
direitos fundamentais, no caso, do contraditório e ampla defesa. A representação seguiu todas as normas juridicamente impostas, ausentes
quaisquer vícios que os torne insanáveis e configuradores de error in procedendo, que ensejem a nulidade do processo.
Logo, incabível a querela nullitatis, tornando forçoso reconhecimento de impropriedade na escolha da via eleita, atraindo a aplicação do inciso
II do art. 330 e inciso VI do artigo 485, ambos do CPC.
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. AÇÃO ANULATÓRIA. QUERELA NULLITATIS. ALEGAÇÃO. VÍCIOS. DRAP. COLIGAÇÃO
PROPORCIONAL. FALTA DE INTERESSE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte, não é admissível a querela nullitatis quando o provimento judicial que se pretende anular foi
prolatado em processo que tramitou dentro da normalidade, sem qualquer afronta aos pressupostos processuais, ao devido processo legal ou
a outro direito fundamental.
2. Hipótese em que o agravante desenvolveu argumentação genérica quanto à presença de violação de dispositivo de lei e de dissídio
jurisprudencial, mas não evidenciou com esse proceder a inadequação dos fundamentos da decisão atacada, mormente no que diz em relação
à alegada impossibilidade de, por meio de ação anulatória, serem estendidas ao DRAP relativo aos candidatos a vereador - que não sofreu
qualquer impugnação e, nestes termos, foi devidamente homologado – eventuais máculas reconhecidas no DRAP referente aos candidatos à
eleição majoritária. Incidência, in casu, da Súmula 182 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ- Agravo de Instrumento nº 7975, Acórdão, Relator Min. Maria Thereza Rocha De Assis Moura,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 229, Data 04/12/2014, Página 9/10).
III. Dispositivo
Posto isso, indefiro liminarmente a petição inicial, ante a inadequação da medida processual eleita, e JULGO EXTINTO o processo sem
resolução do mérito, com esteio no artigo 330, III, c.c. o artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Transitada em julgado, extraia-se cópia desta decisão e junte-se-à aos autos de Representação n. 500-33.2011.6.16.0000, arquivando-se os
autos, a seguir.
Publique-se, Registre-se e Intime-se.
Ciência ao Ministério Público.
Curitiba, 9 de março de 2018.
(a) Mayra Rocco Stainsack
Juiz Eleitoral

INQUÉRITO POLICIAL N 50-08.2015.6.16.0176
ACUSADA: MARIA DE LOURDES TAMAGNINI
Vistos e examinados estes autos de nº. 50-08.2015.6.16.0176 (IPL 2303/2016), de Inquérito Policial para apurar a responsabilidade penal pela
prática do crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral.
Trata de Inquérito Policial instaurado para investigar suposta ocorrência do crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, com base em
informações colhidas no Inquérito Policial nº 50-08.2015.6.16.0177.
A investigação teve início perante a Superintendência da Polícia Federal do Paraná, mediante a Portaria IPL 2303/2015-SR/DPF/PR, tendo em
vista o Ofício 32/2015, da 178ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, protocolizado no SIAPRO sob o nº 08385.07889/2015-93, que noticiou
irregularidades na prestação de contas da campanha eleitoral de MARIA DE LOURDES TAMAGNINI, no pleito de 2014, em que se verificou,
em síntese, que a despeito do registro da candidatura ter siso indeferido em 06/08/2014, não somente recebeu doações, como também
realizou gastos de campanha em datas posteriores.
Iniciada a investigação perante a Superintendência da Polícia Federal, foram tomadas as seguintes providências: (a) Expedição de Ofício à
178ª Zona Eleitoral de Curitiba; (b) Apensamento da Notícia Crime 1.25.000.002358/2015-37 aos autos de IP; (c) Expedição de Ofício às
empresas Luiz Antonio da Silva – Londrina – EPP Madereira São Luiz (CNPJ 00.629.156/0003-06) e Paulo Henrique Bispo dos Santos (CNPJ
16.369.011/0001-83).
Após, tendo em vista o término do prazo para conclusão investigação, os autos foram remetidos à 178ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR,
requerendo dilação de prazo (fl. 13), todavia, por terem sido encaminhados diretamente ao referido juízo, este determinou a remessa ao
Cartório Eleitoral Distribuidor (fl. 15), para nova distribuição.
Redistribuído à 176ª ZE de Curitiba/PR, abriu-se vista ao Ministério Público Eleitoral, que concordou com a dilação, retornando os autos à
Polícia Federal (fl. 22), que após diligências solicitou novas dilações de prazo para a conclusão do procedimento investigatório (fls. 39/ 97/ 104/
117), não havendo oposição pelo Ministério Público Eleitoral (fls. 42/ 100/ 107/ 121).
Após novo requerimento de dilação de prazo, para conclusão do procedimento investigatório, o representante do Ministério Público Eleitoral
junto ao Juízo da 176ª Zona Eleitoral, declinou da competência ao Juízo da 177ª Zona Eleitoral, por entender que a competência é definida
pelo lugar onde foi consumado o crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, ou seja, sede do TRE/PR, onde foi protocolada a Prestação
de Contas da candidata (fls. 128/130)
Dessa forma, os autos foram remetidos a esta 177ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR que, após vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral,
concordou com a dilação de prazo solicitada para conclusão do Inquérito Policial (fl. 134).
Em relatório conclusivo, a autoridade policial federal consignou que não se identificou que as despesas declaradas por MARIA DE LOURDES
TALAMAGNINI fossem realmente inidôneas e que ocorreram atos e despesas de campanha com a inscrição indeferida, não se amoldando a
conduta ao crime investigado (fL. 142).
Por fim, com nova vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo arquivamento do presente Inquérito tendo em vista que a conduta
da candidata não se amolda ao tipo penal em análise (fl. 150).
É o breve relatório.
DECIDO.
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Da análise do presente inquérito verifico que realizadas as diligências de competência da autoridade policial, esta em relatório concluiu que (fl.
141/142):
“Decorridos mais de dois anos de investigação não se identificou que as despesas declaradas por MARIA DE LOURDES fossem realmente
inidôneas. A Madereira São Luiz (fls. 11/12) confirmou que a candidata esteve no local em 10/09/2014. O mesmo se diga em relação a PAULO
BISPO DOS SANTOS (fls. 25).
Efetivamente o que ocorreu foi que a candidata realizou atos e despesas se campanha com a inscrição indeferida. Contudo, tal conduta não se
amolda ao crime investigado”.
Por sua vez, o parquet, (fl. 146/151), após análise da documentação, pugnou pelo arquivamento, por entender que a conduta da candidata não
se amolda ao tipo penal em análise e que não foi apontada falsidade na documentação e informações por ela prestadas, tendo sido toda a
documentação embasada em documentação.
Desta forma, acolho o parecer ministerial de fls. 146/151, e determino o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Policial, ressalvando a
possibilidade de desarquivamento, nos termos do disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal.
Após as devidas anotações e comunicações, observando-se o Código de Normas da Corregedoria Regional Eleitoral, no que for aplicável à
espécie, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se pelo DJE-TRE/PR.
Curitiba, 09 de março de 2018.
(a) MAYRA ROCCO STAINSACK
Juíza Eleitoral

178ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Intimação do relatório de Análise Técnica
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 14-86.2017.6.16.0178
PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL DE CURITIBA (PEN) – DIRETÓRIO MUNICIPAL
PRESIDENTE: NORCA GODAS BATISTA
TESOUREIRO: ADEMIR CHINASSO
ADVOGADO: FABIO ABEL MANFRIN NONATO – OAB/PR Nº 39.643
Intimação na forma da lei do Sr. advogado do despacho exarado pela Exma. Juíza Eleitoral, Dra. Julia Maria Tesseroli de Paula Rezende, nos
Autos de Prestação de Contas acima mencionados
I - Tendo em vista o relatório de fls. 103/105, intime-se o partido por meio do DJE, para, no prazo de 30 dias, regularizar as impropriedades
apontadas no referido relatório, nos termos do artigo 35, §3º, I, da Resolução TSE 23464/2015.
II - Após, a equipe técnica para emissão do parecer técnico conclusivo.
III – Oportunamente, vista ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do artigo 37 da mencionada Resolução.
Curitiba, 07 de março de 2018.
Julia Maria Tesseroli de Paula Rezende
Juíza Eleitoral
RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA
Processo nº 14.86.2017.6.16.0178
Assunto: Prestação de Contas Anual de Partido Político
Ano Base: 2016
Partido Político: PEN
Município: Curitiba - PR
Em vista do que dispõe a lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, bem como a Resolução n.º TSE 23.464/2015,
apresenta-se relatório efetuado sobre a Prestação de Contas do Partido acima nominado, relativa à movimentação efetuada em 2016, a seguir
exposto:
1 - O trabalho foi desenvolvido tomando por base os elementos e informações sobre a gestão financeira e patrimonial constantes das peças
que compõem a presente Prestação de Contas e em documentos/planilhas disponibilizadas pelos sites do TRE/PR, TSE, relatório de contas
bancárias do sistema SPCE WEB.
2 - A prestação de contas foi entregue intempestivamente, porém antes de intimação e atende parcialmente a forma exigida pela legislação
aplicável nas peças apresentadas, constando os nomes e assinaturas dos representantes partidários, e com assinatura do profissional de
contabilidade.
3 – Foram publicados o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício no DJE em 25.05.2017, e o Edital nº 14/2017, para
fins de impugnação, no DJE de 23.06.2017, e não houve nenhuma impugnação. As peças (fls. 41/42 e 44/45) apresentam saldo de 2015, no
formato 2015/ITG 2002(R1) Conselho Fiscal de Contabilidade.
4 - O prestador foi intimado em 22.11.2017 no DJE para se manifestar acerca do exame preliminar, não houve resposta. Porém com os
elementos já apresentados, há possibilidade de análise da prestação de contas do partido;
5 - Os agentes responsáveis pela Comissão Provisória em Curitiba, demonstrativo de fl. 13, são os constantes na certidão emitida pelo TSE de
fls.87/91;
6 - Quanto ao caráter jurisdicional do feito, foi constituído advogado nos autos, com procurações às fls. 06/08;
7 – Não houve a apresentação da certidão de regularidade profissional do contador Cicero Paulino (Artigo 29 – XXI– Resolução nº
23464/2015).
8 - Conforme pesquisa realizada por esta serventia, documentos de fls. 94/97, verificou-se que não houve repasses de recursos do fundo
partidário e de outros recursos tanto dos órgãos estadual e nacional não havendo que se fazer observância dos limites de gastos de pessoal,
criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, criação e manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres, destinação ou reserva para futura destinação de recursos ao financiamento de
candidatas do partido;
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9 - O partido tem registradas as contas bancárias no Bco do Brasil 28822-5 Doações para Campanha e 28823-3 como outros recursos,
conforme demonstrativo de fl.10
9.1)Intimado para apresentar os extratos bancários, o partido permaneceu inerte ( Artigo 29 – V – Resolução nº 23464/2015).
No sistema SPCE WEB estão disponíveis os extratos bancários, os quais foram impressos e juntados a estes autos às fls.92/93.
9.2)Saliento que a conta 28822-5 consta como doações para campanha, e consultando o sistema SPCE WEB os demonstrativos da Eleição
2016 os valores equivalem, porém o chefe de Cartório da 004ª Zona de Curitiba comunicou verbalmente que a Prestação de Contas das
Eleições de 2016 ainda não foi julgada.
9.3) A conta 28823-3 consta como outros recursos, inclusive com movimentação financeira, os créditos correspondem a sobras de campanha e
doações de filiados, e os débitos são tarifas(fl. 93) e como não estão relacionados na prestação de contas da eleição ( fls. 98/102), deveriam
constar no demonstrativo de fl.20(demonstrativo de receitas e gastos) e no de fl. 16 (demonstrativo de doações recebidas) ou no de fl. 22
contribuição recebida.
10- As receitas do Partido em 2016 foram de:
Fundo Partidário- R$ 0,00
Campanha........... R$ 10.000,00(fls. 92)
Sobras de camp. depositada em conta corrente.... R$ 276,45 (260,00 + 5,60 + 10,85)
Filiados................. R$ 2,00
10.1) Saliento que à fl. 23 constam sobras de campanha que não foram depositadas em contas do Partido. A única que esta depositada, em
conformidade com o extrato de fl. 93 é a de Marinice Fiorenza Vieira (R$ 260,00)
10.2)Há sobras que foram depositadas e não estão relacionadas no referido demonstrativo de fls. 23
Mario Celso Andreatta.. R$ 10,85 ( livro Diário fl. 39)
10.3)Doações de filiados que não foram cadastradas no demonstrativo de fl.22
Samuel de Carvalho de Oliveira ... R$ 1,00 ( livro Diário fl. 37)
Ademir E. Ribeiro - valor de R$ 1,00 ( livro Diário fl. 38)
10.4) Divergência de informações entre extrato bancário e Livro Diário:
Ademir Chinasso - valor de R$ 5,60 ( livro Diário fl. 37)
Consta no livro Diário como doação de Ademir Chinasso, porém no extrato sobra de campanha de R$ Jean Felipe.
11 – Despesas financeiras:
11.1) As despesas financeiras da conta 28822-5 (doações de campanha) estão no relatório de fls. 98/102, porém no sistema contábil , não
constatei conta específica para as despesas com Eleição.
Entendo ser importante esta distinção entre contas específicas na contabilidade, que correspondam aos lançamentos da prestação de contas
eleitoral, a análise é feita em processo de prestação de contas separado das contas anuais. A equipe técnica das contas anuais não poderá
questionar lançamentos da eleição, pois já foram analisados ou estão sendo analisados por outro juízo, podendo haver inclusive sentença
transitada em julgado.
11.2) As despesas financeiras da conta 28823-2(outros recursos) não constam em demonstrativos de receitas e gastos.
12 – Não constam despesas relacionadas com serviços advocatícios e contábeis referente às contas anuais, porém como foi entregue em
2017, entendo que poderão ser questionadas na prestação de contas entregues em 2018 com base em 2017.
13– O Livro Diário foi entregue e não consta autenticação Ofício de Reg. de Pessoas Jurídicas ( fls. 33/39) (Artigo 26 § 3º da Resolução nº
23.465/2015)
15) O livro razão encontra-se as folhas 27/32 ;
Nesse panorama, sendo necessária a intimação do prestador, na forma do artigo 35, § 3º da Resolução TSE nº 23.464/2015, a fim de que
apresente esclarecimentos quanto aos itens 7 – 9.1 – 9.3 – 10.1 – 10.2 – 10.3 - 10.4 – 11.2 - 13
Entendo ainda, que o Partido para futuras análises da prestação de contas anuais, analisar o item 11.1
É o relatório.
À consideração da senhora Juíza Eleitoral
Curitiba, 05 de Março de 2018.
Giseli Regina Strapasson
Técnica Judiciária
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