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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias

P O R T A R I A N.º 186/2018
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 Processo Administrativo Digital nº 2792/2018,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora MICHELLI PIRES FONTOURA CAVALI, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade Administrativa,
Classe C, Padrão 11, e, em comissão Assistente V do Gabinete da Relatoria da Corregedoria, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, para
substituir o Oficial de Gabinete da Relatoria da Corregedoria, CJ-1, durante as férias, impedimentos e afastamentos do titular, a partir de
28.02.2018.
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 192/2018
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 2918/2018,
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RESOLVE
DESIGNAR a servidora IVETE DE OLIVEIRA ROSA, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área de Atividade Administrativa, Classe A,
Padrão 2, e, em comissão, Assistente IV do Núcleo de Estatística, e, na sua falta, a servidora PATRICIA FRETTA NOGUEIRA DE LIMA
CABRAL, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade Administrativa, Classe A, Padrão 2, ambas do Quadro de Pessoal deste
Tribunal, para substituir a Chefia da Seção de Planejamento e Estatística, FC-6, durante as férias, impedimentos e afastamentos do titular, a
partir de 06.02.2018.
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 195/2018
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 2770/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor ALESSANDRO BOURSCHEIDT, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade Administrativa Segurança, Classe A, Padrão 4, e, na sua falta, o servidor MARCOS DANIEL NICOLA, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área de
Atividade Administrativa, Classe C, Padrão 11, e, em comissão Assistente I da Seção de Segurança Institucional, ambos do Quadro de
Pessoal deste Tribunal, para substituir a Chefia da Seção de Segurança Institucional, 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 02 de março de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

P O R T A R I A N.º 200/2018
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 Processo Administrativo Digital nº 2816/2018,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora MARIA ISABEL LEMOS OLIVEIRA, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade Administrativa,
Classe B, Padrão 09, e, em comissão Assistente V do Gabinete do Juiz Federal, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, para substituir o Oficial
de Gabinete do Juiz Federal, CJ-1, durante as férias, impedimentos e afastamentos do titular, a partir de 28.02.2018.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 05 de março de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

PORTARIA Nº 185/2018
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 15474/2017-TRE,
RESOLVE
DESIGNAR, em caráter excepcional, no dia 29.11.2017, LUCIANA DE SOUZA SACRAMENTO, requisitada para prestar serviços junto à 192ª
Zona Eleitoral da Comarca de MARINGÁ, para, substituir a servidora LUCIANE MIYOSHI, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de
Atividade Administrativa, no exercício da função comissionada, nível FC-06, de Chefe de Cartório da 192ª Zona Eleitoral da mesma Comarca,
em virtude de afastamento por viagem a serviço, bem como fruição de férias do 1º substituto designado, servidor JULIAN OSCAR
RODRIGUES DO NASCIMENTO, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área de Atividade Administrativa, e, em comissão, Assistente I do
Cartório da 192ª Zona Eleitoral de Maringá, e, em razão de licença para tratamento de saúde da 2ª substituta designada, servidora SIRLEI
FERRAZ DA ANUNCIAÇÃO, ocupante do cargo Analista Judiciário, Área de Atividade Administrativa, e, por motivo de viagem a serviço da 3º
substituta designada, servidora KARIENE GOMES GORDO STECCA, ocupante do cargo Técnico Judiciário, Área de Atividade Administrativa.
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PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 1º de março de 2018.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

PORTARIA Nº 211/2018
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 2715/2018-TRE,
RESOLVE
REVOGAR, a contar de 20.02.2018, a Portaria nº 162/2017, de 16.03.2017, que designou, em caráter excepcional, MARIO LUIZ SOARES
REGHIN, servidor requisitado para prestar serviços junto à 080ª Zona Eleitoral da Comarca de IBIPORÃ, para, na ausência do substituto
designado, substituir o Chefe de Cartório da 080ª Zona Eleitoral da mesma Comarca, no exercício da função comissionada, nível FC-06,
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

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Atos do Procurador
Portarias

PORTARIA Nº 162/2018
PR-PR-00016606/2018

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 79 da Lei
Complementar nº 75/93, bem como o contido no Ofício nº 272/2018/PGJ/PR, resolve
DESIGNAR
os Membros do Ministério Público abaixo relacionados como Promotores Eleitorais Substitutos para atenderem, nos períodos discriminados,
os serviços das Zonas Eleitorais mencionadas, em virtude de férias, licenças e outros afastamentos dos Promotores de Justiça Titulares, nos
termos da Lei Complementar nº 75/93 e Lei Federal nº 8625/93 e considerando que os respectivos Promotores de Justiça indicados não se
encontram nas situações arroladas no §1º, art. 2º, da Resolução Conjunta nº 01/2012-PRE/PGJ, de 29/05/12:

NOME / TITULARIDADE

ZONA ELEITORAL

ROGÉRIO RUDINIKI NETO
Promotor Substituto da 60ª Seção Judiciária
de ANTONINA
(Alterando em parte a Portaria 124/18-PRE)
CLEMEN SILVIA DE LARA PIRES BATISTA
GOMES
Promotora de Justiça da 03ª PJ de SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
MARCOS ANTONIO LOPES STAMM
Promotor de Justiça da 02ª PJ de

006ª z.e. de
ANTONINA

008ª z.e. de
SÃO
JOSÉ
PINHAIS

018ª z.e. de
JAGUARIAÍVA

DOS

MOTIVO /
PERÍODO
Férias
05 e 06/03/18

RES.
PGJ
6617/17

Férias
14 a 16/02/18
e de 02 a
04/05/18

0607/18

Férias
05/03

0845/18
a
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JAGUARIAÍVA
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
LEANDRO SURIANI DA SILVA
Promotor Substituto da 35ª Seção Judiciária
de JACAREZINHO
LEANDRO SURIANI DA SILVA
Promotor Substituto da 35ª Seção Judiciária
de
JACAREZINHO
VILMA LEIKO KATO
Promotora de Justiça da 01ª PJ de
PRUDENTÓPOLIS
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
CIBELLE MARIA SCOPEL
Promotora de Justiça da 02ª PJ de PALMAS
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
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03/04/18
0845/18

030ª z.e. de
PRUDENTÓPOLIS

Férias
08/05
a
06/06/18
Licença para
Tratamento
de Saúde
27/02/18
Férias
04 a 15/06/18

032ª z.e. de
PALMAS

Férias
01 e 02/03/18

1109/18

MARIA LUIZA CORREA DE MELLO
Promotora de Justiça da 02ª PJ de IRATI
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)

034ª z.e. de
IRATI

0862/18

MÁRCIA FRANCINE BROIETTI
Promotora de Justiça da 03ª PJ de
GUARAPUAVA
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
(Alterando em parte a Portaria nº 124/18PRE)
WILLIAM GIL PINHEIRO PINTO
Promotor de Justiça da 11ª PJ de
GUARAPUAVA
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
(Alterando em parte a Portaria nº 124/18PRE)
LEONARDO GABARDO FAVA
Promotor de Justiça da 11ª PJ de FOZ DO
IGUAÇU
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
FRANCISCO DAVI FERNANDES PEIXOTO
Promotor Substituto da 40ª Seção Judiciária
de PALMAS
JOSILMAR DE SOUZA OLIVEIRA
Promotor de Justiça da 03ª PJ de
ARAUCÁRIA
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
ANDRÉ RUIZ PRATES
Promotor Substituto da 37ª Seção Judiciária
de LOANDA

044ª
z.e.
GUARAPUAVA

Licença para
Tratamento
de Saúde
03 a 27/04/18
Férias
08/02/18

044ª z.e. de
GUARAPUAVA

Férias
05 a 07/02 e
de 09/02 a
06/03/18

0347/18

046ª z.e. de
FOZ DO IGUAÇU

Férias
05 a 19/03/18
e de
11 a 25/06/18
Férias
06 a 09/03/18

0845/18

6617/17
e
7241/17

ANDRÉ RUIZ PRATES
Promotor Substituto da 37ª Seção Judiciária
de LOANDA

051ª z.e. de
MORRETES

ROGÉRIO RUDINIKI NETO
Promotor Substituto da 60ª Seção Judiciária
de ANTONINA

051ª z.e. de
MORRETES

EDUARDO APREA GUEDES GARCIA
Promotor Substituto da 33ª Seção Judiciária
de IRATI
LEANDRO SURIANI DA SILVA
Promotor Substituto da 35ª Seção Judiciária
de
JACAREZINHO
BERNARDO MARINO CARVALHO
Promotor Substituto da 54ª Seção Judiciária
de ANDIRÁ
BERNARDO MARINO CARVALHO
Promotor Substituto da 54ª Seção Judiciária
de ANDIRÁ

053ª z.e. de
TEIXEIRA SOARES

Férias
05 a 19/03/18
e de 01 a
15/06/18
Licença para
Tratamento
de Saúde
17 a 21/02/18
Licença para
Tratamento
de Saúde
22 e 23/02/18
Licença para
Tratamento
de Saúde
27/02/18
Férias
09/03
a
17/04/18
Férias
02 a 05/03/18

057ª z.e. de
ANDIRÁ

Férias
26/02/18

0864/18

057ª z.e. de
ANDIRÁ

0861/18

HIDERALDO JOSÉ REAL
Promotor de Justiça da
ROLÂNDIA

059ª z.e. de
ROLÂNDIA

Licença para
Tratamento
de Saúde
16/02/18
Férias
12 a 18/03/18

01ª

PJ

de

023ª
z.e.
de
RIBEIRÃO CLARO
024ª z.e. de
JACAREZINHO

de

047ª z.e de
CLEVELÂNDIA
050ª z.e. de
ARAUCÁRIA

051ª z.e. de
MORRETES

056ª
CARLÓPOLIS

z.e.

1107/18

0845/18

0347/18

1063/18

0923/18

0950/18

1078/18

0845/18

1141/18

0845/18
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(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
ALEXANDRE MISAEL DE SOUZA
Promotor de Justiça da 01ª PJ de
MANDAGUARI
MÁRCIA FELIZARDO ROCHA DE PAULI
Promotora de Justiça da 05ª PJ de
PARANAVAÍ
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
LEONE NIVALDO GONÇALVES
Promotor Substituto da 61ª Seção Judiciária
de JANDAIA DO SUL
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060ª z.e. de
MANDAGUARI

Férias
05 a 19/03/18

6617/17

072ª z.e. de
PARANAVAÍ

Férias
23/02/18

0949/18

Férias
05 a 19/03 e
de
07
a
21/05/18
Férias
05 a 19/03/18
e de 01 a
15/06/18
Licença para
Tratamento
de Saúde
02 e 06/03/18
Licença para
Tratamento
de Saúde
02 a 16/03/18
Férias
12 a 28/03/18

0845/18

0845/18

076ª z.e. de
MARILÂNDIA
SUL

DO

NATHALIE MURILLO FLOROSCHK
Promotora Substituta da 45ª Seção
Judiciária de SANTO ANTONIO DA
PLATINA
CINTIA OLIVEIRA DOMINGO
Promotora Substituta da 39ª Seção
Judiciária de COLORADO

082ª z.e. de
RIBEIRÃO
PINHAL

DO

CARLOS HENRIQUE SOARES MONTEIRO
Promotor de Justiça da 03ª PJ de
CIANORTE
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
AMANDA RIBEIRO DOS SANTOS
Promotora de Justiça da 30ª Seção
Judiciária de GUAÍRA
VIVIAN CHRISTINE SANTOS KLOCK
Promotora de Justiça da 02ª PJ de GUAÍRA
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
NATASHA SCAFI DE VASCONCELOS
Promotra de Justiça da 02ª PJ de GOIOERE
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)

088ª z.e de
CIANORTE

GUILHERME GOMES PEDROSA SCHIMIN
Promotor de Justiça da 02ª PJ de IVAIPORÃ
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
FERNANDA BERTONCINI MENEZES
Promotora de Justiça da 02ª PJ de
COLORADO
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
CLARA
DE
CAMPOS
MARTINS
RODRIGUES
Promotora Substituta da 68ª Seção
Judiciária de IPORÃ
ANDRÉ RUIZ PRATES
Promotor Substituto da 27ª Seção judiciária
de CRUZEIRO DO OESTE
ANDRÉ RUIZ PRATES
Promotor Substituto da 27ª Seção judiciária
de CRUZEIRO DO OESTE
(Alterando em parte a Portaria 104/18-PRE)
GILVANA MASTRANDEA DE SOUZA
Promotora Substituta da 32ª Seção
Judiciária de BELA VISTA DO PARAÍSO
RICARDO FONSECA BASSO
Promotor de Justiça da 099ª z. e. de
CONGONHINHAS
(Inc. III, §2º do art. 1º da Res. 30/08-CNMP)
RAFAEL GUERRA ACOSTA
Promotor Substituto da 21ª Seção Judiciária
de BANDEIRANTES

093ª z.e. de
IVAIPORÃ

Férias
29/03
a
10/04/18
Licença
Maternidade
01/03
a
06/06/18
Férias
19 a 23/03/18

095ª z.e. de
COLORADO

Férias
22 e 23/02/18

0891/18

097ª z.e. de
IPORÃ

0956/18

DO

Licença
Maternidade
06/02
a
04/08/18
Férias
14 a 28/03/18
Férias
09 a 14/04/18

401/18

DO

104ª z.e. de
PRIMEIRO DE MAIO

Férias
21 a 23/02/18

0869/18

108ª z.e. de
NOVA FÁTIMA

Férias
02 e 16/03/18

1080/18

109ª z.e. de
SANTA MARIANA

1148/18

ANA CRISTINA TEIXEIRA DE ARAÚJO
Promotora de Justiça da 01ª PJ de
MATELÂNDIA
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
RENATO TEATINI DE CARVALHO
Promotor Substituto da 29ª Seção Judiciária
de GOIOERÊ
PEDRO GABRIEL HAYASHI ALMEIDA
MACHADO

118ª z.e. de
MATELÂNDIA

Licença para
Tratamento
de Saúde
05/03/18
Licença para
Tratamento
de Saúde
26 e 27/02/18
Férias
27/03
a
11/04/18
Férias
19 a 28/03/18

087ª z.e. de ALTO
PARANÁ

090ª z.e. de
GUAÍRA
090ª z.e. de
GUAÍRA
092ª z.e. de
GOIOERE

100ª z.e. de
PARAÍSO
NORTE
100ª z.e. de
PARAÍSO
NORTE

120ª z.e. de
FORMOSA
OESTE
122ª z.e. de
SÃO MIGUEL

DO

DO

0845/18

1032/18

1223/18

0845/18

7149/18

0915/18

6617/17

1056/18

0845/18

6617/1 e
1167/18
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Curitiba, quarta-feira, 14 de março de 2018
Promotor de Justiça da 01ª PJ de SÃO
MIGUEL DO IGUAÇU
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
CARLOS FREDERICO DOS GUARANYS
ESCOCARD AZEVEDO
Promotor Substituto da 69ª Seção Judiciária
de CORBÉLIA
FELIPE SALOMÃO MARINHO DE ARAÚJO
Promotor Substituto da 55ª Seção Judiciária
de MARECHAL CÂNDIDO RONDON
LEONE NIVALDO GONÇALVES
Promotor Substituto da 61ª Seção Judiciária
de JANDAIA DO SUL

IGUAÇU

FELIPE PASCHOETO GARCIA
Promotor de Justiça da 63ª Seção Judiciária
de PEABIRU
(Alterando em parte a Portaria 104/18-PRE)
RAFAEL DE SAMPAIO CAVICHIOLI
Promotor de Justiça da 01ª PJ de RIO
BRANCO DO SUL
FELIPE LYRA DA CUNHA
Promotor Substituto da 36ª Seção Judiciária
de LARANJEIRAS DO SUL
SAMUEL DA SILVA JOBIM
Promotor de Justiça da 01ª PJ de QUEDAS
DO IGUAÇU
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
SAMUEL DA SILVA JOBIM
Promotor de Justiça da 01ª PJ de QUEDAS
DO IGUAÇU
(Coforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
CAROLINA NISHI COELHO
Promotora Substituta da 52ª Seção
Judiciária de WENCESLAU BRAZ
MARINA DUBOIS FAVA MORATO
Promotora Substituta da 48ª Seção
Judiciária de TELÊMACO BORBA
LUCAS LOSCH ABAID
Promotor Substituto da 65ª Seção Judiciária
de CHOPINZINHO

141ª z.e. de
IRETAMA

RENATO TEATINI DE CARVALHO
Promotor Substituto da 29ª Seção Judiciária
de GOIOERÊ
NEWTON BRAGA DE SAMPAIO JUNIOR
Promotor de Justiça da 02ª PJ de
ALMIRANTE TAMANDARÉ
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
LUCIANO MATHEUS RAHAL
Promotor de Justiça da 02ª PJ de CAMPO
MOURÃO
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
LUCIANO MATHEUS RAHAL
Promotor de Justiça da 02ª PJ de CAMPO
MOURÃO
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
FELIPE PASCHOETO GARCIA
Promotor Substituto da 63ª Seção Judiciária
de PEABIRU
FERNANDA NAGL GARCEZ
Promotora de Justiça da Vara da Infância e
Juventude de CURITIBA
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral
GISLAINE DE ABREU STADLER
Promotora de Justiça da 07ª Vara de
Família de CURITIBA
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
FERNANDA NAGL GARCEZ
Promotora de Justiça da Vara da Infância de
Juventude de CURITIBA
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)

170ª z.e. de
MAMBORÊ
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126ª z.e. de
CORBÉLIA

Férias
09/03/18

0877/18

129ª z.e. de
SANTA HELENA

Férias
26 a 28/03/18

1073/18

133ª z.e. de
BARBOSA FERRAZ

0845/18

156ª z.e. de RIO
BRANCO DO SUL

Férias
03 a 23/03 e
de
22
a
30/05/18
Licença para
Tratamento
de Saúde
26 e 29/01/18
Férias
05 a 29/03/18

160ª z.e. de
PINHÃO

Férias
19/02/18

0200/18

0978/18

0998/18

163ª z.e. de
QUEDAS
IGUAÇU

Férias
11 a 29/06/18

1072/18

DO

163ª z.e. de
QUEDAS
IGUAÇU

Férias
11 a 29/06/18

0845/18

DO

Férias
28/02
a
02/03/18
Férias
04 a 18/06/18

0984/18

Férias
19 a 25/03 e
de 11/06 a
01/07/18
Férias
12/03
a
10/04/18
Férias
15 a 29/03/18

1036/18

1152/18

173ª z.e. de
CAMPO MOURÃO

Férias
21 a 31/05/18
e de 16 a
29/06/18
Férias
01 a 15/06/18

173ª z.e. de
TERRA BOA

Férias
26/02/18

0870/18

176ª z.e. de
CURITIBA

Licença para
Tratamento
de Saúde
21/02/18
Licença
Especial
05 a 09/03/18

0928/18

Licença
Especial
26/02/18

1088/18

164ª z.e. de
ARAPOTI
167ª
z.e.
ORTIGUEIRA
168ª z.e. de
MANGUEIRINHA

171ª z.e. de
ALMIRANTE
TAMANDARÉ
173ª z.e. de
CAMPO MOURÃO

176ª z.e. de
CURITIBA

176ª z.e. de
CURITIBA

de

0845/18

0845/18

6943/17
e
7117/17

6617/17

1212/18
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Curitiba, quarta-feira, 14 de março de 2018
ANA PAULA TOMASI SERRANO
Promotora de Justiça da Vara da
Corregedoria dos Presídios de CURITIBA
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
CAROLINA DIAS AIDAR DE OLIVEIRA
Promotora de Justiça da 02ª PJ de
MATINHOS
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
LAIS GOULART MULLER
Promotora Substituta da 44ª Seção
Judiciária de PITANGA

177ª z.e. de
CURITIBA

LAIS GOULART MULLER
Promotora Substituta da
Judiciária de PITANGA

196ª z.e. de
MANOEL RIBAS

44ª

Seção

DANIELA CRISTINA ARONE MAGONE
Promotora de Justiça da 03ª PJ de
SARANDI
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)
DANIELA CRISTINA ARONE MAGONE
Promotora de Justiça da 03ª PJ de
SARANDI
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)

194ª z.e. de
MATINHOS

196ª z.e. de
MANOEL RIBAS

206ª z.e. de
SARANDI

206ª z.e. de
SARANDI
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Licença para
Tratamento
de Saúde
01 a 14/03/18
Férias
12 a 28/03 e
de
18
a
28/06/18
Licença para
Tratamento
de Saúde
22/02/18
Férias
01 a 15/03/18
e de 02 a
16/05/18
Licença
Especial
28/05
a
08/06/18
Licença
Especial
02 a 13/04/18

1192/18

0845/18

0900/18

0845/18

1130/18

7028/17

Curitiba, 12 de março de 2018

ELOISA HELENA MACHADO
PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL

DIRETORIA-GERAL
Atos do Diretor-Geral
Portarias

PORTARIA N.º 88/2018
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 protocolo PAD nº 9625/2013,
RESOLVE
I – REVOGAR, a partir da publicação, o item II da Portaria nº 402/2017, de 24/10/2017, publicada no DJE nº 199 de 30/10/2017;
II – DESIGNAR, a partir da mesma data, os servidores MOZAR DE RAMOS, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área de Atividade
Administrativa, Classe A, Padrão 03 e, em comissão, Coordenador de Educação, Desenvolvimento e Saúde; DANIELLE CIDADE MORGADO
MAEMURA, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área de Atividade Judiciária, Classe C, Padrão 13 e, em comissão, Secretária Judiciária;
ANA PAULA WINTERS BOSCO SCUISSIATTO, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade Administrativa, Classe B, Padrão
10 e, em comissão, Chefe da Seção de Aperfeiçoamento Jurídico; RORY CORDEIRO E SILVA, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área
de Atividade Administrativa, Classe C, Padrão 13 e, em comissão, Chefe da Seção de Apoio Administrativo; MARCOS FÁBIO PORTELA,
ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área de Atividade Apoio Especializado – Análise de Sistemas, Classe C, Padrão 13 e, em comissão,
Coordenador de Serviços e Ambiente, todos do Quadro de Pessoal deste Tribunal, para, sob a presidência do primeiro, comporem a
COMISSÃO DE ANÁLISE DOS PROCESSOS DE ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO relativo a ações de treinamento.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, aos 09 de março de 2018.
DANIELA BORGES DE CARVALHO
Diretora-Geral

PORTARIA N.º 81/2018
A BACHARELA DANIELA BORGES DE CARVALHO, DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
PARANÁ,
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usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 30, inciso XV, do Regulamento da Secretaria deste Tribunal, e considerando o
contido no protocolo PAD nº 1759/2014,
RESOLVE
I – REVOGAR o item II da Portaria nº 338/2017, de 31/08/2017, publicada no DJE nº 164 de 06/09/2017, a partir da data da publicação;
II – DESIGNAR os servidores CLAUDIA BURKHART, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade Apoio Especializado –
Digitação, Classe C, Padrão 13; CLÁUDIA CRISTINA SEIBUCHLER GROLLI MEGER, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de
Atividade Administrativa, Classe C, Padrão 11, e em comissão Assistente I da Coordenadoria de Licitações e Contratos; CONSTANCE
BEATRIZ PEDROSO ANDREOTTI MARQUES DIAS, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área de Atividade Judiciária, Classe C, Padrão
11; GISELI MARIA SAKAMOTO CARNIERI, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade Administrativa, Classe A, Padrão 5;
ELERSON GALIOTTO, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área de Atividade Administrativa, Classe A, Padrão 1, todos do Quadro de
Pessoal deste Tribunal, e JAIME NUNES FILHO, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área de Atividade Judiciária, do Quadro de Pessoal
do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e removido para este Tribunal, para, sob a presidência da primeira, constituírem COMISSÃO DE
DESFAZIMENTO DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO, a partir da mesma data.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 05 de março de 2018.
DANIELA BORGES DE CARVALHO
Diretora-Geral

PORTARIA N.º 82/2018
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 1934/2015,
RESOLVE
DETERMINAR, a partir da desta data, a extinção do GRUPO DE INTEGRAÇÃO DO INTERIOR – PROJETO ELEIÇÕES 2016, instituído pela
Portaria nº 329, de 24.11.2015, publicada no DJE nº 219 de 27.11.2015.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 5 de março de 2018.
DANIELA BORGES DE CARVALHO
Diretora-Geral

PORTARIA N.º 86/2018
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 VII, do Regulamento da Secretaria deste Tribunal, e considerando o
contido no protocolo PAD nº 6960/2017,
RESOLVE
I – REVOGAR, a partir da publicação, a Portaria nº 165/2017, de 06.04.2017, publicada no DJE nº 073 de 27.04.2017;
II - DESIGNAR, a partir da publicação, os servidores GILMAR JOSÉ FERNANDES DE DEUS, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Apoio
Especializado – Programação de Sistemas, Classe C, Padrão 13, e, em comissão, Secretário de Tecnologia da Informação; SÉRGIO LUIZ
MARANHÃO RITZMANN, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área de Atividade Judiciária, Classe C, Padrão 13, e, em comissão,
Secretário de Gestão de Pessoas; LILIAN GASPARIN, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área de Atividade Judiciária, Classe C,
Padrão 13, e, em comissão, Secretária de Gestão Administrativa; SILMARA APARECIDA LASKOSKI, ocupante do cargo de Analista
Judiciário, Área de Atividade Administrativa, Classe A, Padrão 01, e, em comissão, Secretária de Gestão de Serviços; MARCOS FÁBIO
PORTELA, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área de Atividade Apoio Especializado – Análise de Sistemas, Classe C, Padrão 13, e,
em comissão, Coordenador de Serviços e Ambiente; MARCELO CHARAN, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade Apoio
Especializado – Operação de Computadores, Classe B, Padrão 8, e, em comissão, Coordenador de Infraestrutura; VALDIR MUELLER,
ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área de Atividade Administrativa, Classe C, Padrão 13, e, em comissão, Coordenador de Orçamento;
FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade Administrativa, Classe C, Padrão 13, e, em
comissão, Coordenador de Gestão da Informação; DESIREE HERNANDEZ MAUSBACH RICCO, ocupante do cargo de Técnico Judiciário,
Área de Atividade Apoio Especializado – Operação de Computadores, Classe C, Padrão 13, e, em comissão, Coordenadora de Sistemas;
DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área de Atividade Judiciária, Classe C, Padrão 13, e,
em comissão, Assessora Jurídica da Diretoria-Geral, e JULIANO JUNIOR SILVÉRIO, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área de
Atividade Judiciária, Classe B, Padrão 08, e, em comissão, Chefe de Cartório da 132ª Zona Eleitoral de São João do Ivaí, todos do Quadro de
Pessoal deste Tribunal para, sob a presidência do primeiro, constituírem COMITÊ DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, aos 07 de março de 2018.
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DANIELA BORGES DE CARVALHO
Diretora-Geral

PORTARIA N.º 80/2018
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 protocolo PAD nº 7809/2017,
RESOLVE
I – REVOGAR a Portaria nº 483 de 26.12.2017, publicada no DJE nº 02, de 10.01.2018, a partir da data da publicação;
II – DESIGNAR os servidores SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área de Atividade Judiciária,
Classe C, Padrão 13, e, em comissão, Secretário de Gestão de Pessoas; PÉRSIDE PRISCILA MITTMANN, ocupante do cargo de Analista
Judiciário, Área de Atividade Administrativa, Classe B, Padrão 9, e, em comissão, Chefe da Seção de Atenção à Saúde; DESIREE
HERNANDEZ MAUSBACH RICCO, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade Apoio Especializado – Operação de
Computadores, Classe C, Padrão 13, e, em comissão, Coordenadora de Sistemas e DEJAIR DE CARVALHO GONÇALVES, ocupante do
cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade Administrativa, Classe C, Padrão 13, e, em comissão, Assistente I da Coordenadoria de
Planejamento Estratégico para constituírem COMISSÃO DE GESTÃO DO TELETRABALHO, conforme parágrafo único do art. 17 da Res.
227/16 do CNJ.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 05 de março de 2018.
DANIELA BORGES DE CARVALHO
Diretora-Geral

PORTARIA n.º 78/2018
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
1767/2017, resolve,
LOTAR
ANDRHEI CASTILHO SIMIONI, servidor ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade Administrativa, Classe C, Padrão 11, do
Quadro de Pessoal deste Tribunal, no Gabinete da Secretaria Judiciária, a partir de 1.º de março de 2018.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE. SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 05 de março de 2018.
DANIELA BORGES DE CARVALHO
Diretora-Geral

SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria Processual - Seção de Processamento
Intimações

RELAÇÃO Nº 022
AÇÃO PENAL Nº 361-71.2017.6.16.0000
PROCEDÊNCIA: MATO RICO - PR
AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REU(S): MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
ADVOGADA: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB: 23074/PR
ADVOGADO: JOÃO PAULO BETTEGA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO - OAB: 34707/PR
REU(S): MAYARA LUBCZYK JASKIW
ADVOGADO: ANTONIO CESAR ZIEGEMANN - OAB: 17136/PR
ADVOGADO: ELAINE CRISTINA PORTELINHA MALHEIROS - OAB: 16901/PR
RELATOR: DR. JEAN CARLO LEECK
REVISOR: DR. NICOLAU KONKEL JÚNIOR
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) da(s) parte(s), do inteiro teor do r. despacho exarado pelo Exmo. Dr. Jean Carlo Leeck, d. Relator
nos autos acima discriminados, com o seguinte teor:
“Trata-se de Ação Penal promovida pela Procuradoria Regional Eleitoral em desfavor de Marcel Jayre Mendes dos Santos, pré-candidato à
prefeitura ao tempo dos fatos e atual prefeito de Mato Rico - PR, e Mayara Lubczyk Jaskiw, escrevente do Cartório Distribuidor de Pitanga 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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PR, em razão de suposta inserção de declaração falsa em certidão cartorária para fins eleitorais nas eleições 2012, caracterizando, em tese,
os ilícitos do artigo 353 do Código Eleitoral para o então candidato e do artigo 350 do mesmo código para ambos os agentes.
O Parquet acostou a denúncia às fls. 02/05.
Em razão de ocupar Marcel Jayre Mendes dos Santos o cargo de prefeito do município de Mato Rico, fixou-se a competência desta Corte para
processamento e julgamento do feito (fls.71/74).
Relatório da autoridade policial às fls. 156/160 revelou incerteza quanto à conduta dolosa da funcionária a pedido ou no interesse do outro
investigado e/ou de terceiros.
Intimados os acusados a se manifestarem (fls. 232/233), Mayara Lubczyk Jaskiw apresentou resposta às fls. 242/244, originais fls. 245/247, e
Marcel Jayre Mendes dos Santos às fls. 249/257, originais fls. 260/268.
A denúncia feita pelo parquet foi recebida na íntegra por esta Corte Eleitoral, por maioria de votos (fls. 280/294).
Defesa preliminar pelos réus às fls. 321/323 e 328/331.
Compulsando os autos verifico que o réu Marcel Jayre Mendes dos Santos está devidamente representado no processo (procuração de fl. 269,
com poderes gerais para o foro). À Secretaria, para que faça constar o nome de Rodrigo Cordeiro Teixeira como procurador do acusado na
capa dos autos e no sistema da Justiça Eleitoral.
Na sequência, defiro a produção das seguintes provas requeridas em defesa: a) para Mayara Lubczyk Jaskiw, as oitivas de Maurício Jaskiw,
Jurandir Avahé Messias Junior e Geovani Locatelle Junior; b) para Marcel Jayre Mendes dos Santos, testemunhos de Nilson Padilha, Albani
Pulter Lubczik e Edison Bueno.
Fica rejeitada a produção de prova pericial, requerida em defesa pelos réus, por não restarem devidamente especificadas quanto ao seu
objeto.
Registro que a dilação probatória deve seguir o rito estabelecido no CPP, nos termos dos artigos 399 e 400 desse código, em detrimento
daquele previsto pela Lei 8.038/1990, por adotar procedimento mais favorável ao denunciado. Nesse mesmo sentido é o entendimento do
Tribunal Superior Eleitoral:
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO. DESACATO. DESOBEDIÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PROCEDIMENTOS.
DOSIMETRIA. PENA. CORREÇÃO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
(...)
5. Sendo mais benéfico para o réu o rito do art. 400 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.719/2008, que fixou o
interrogatório do réu como ato derradeiro da instrução penal, o procedimento deve prevalecer nas ações penais eleitorais originárias, em
detrimento do previsto no art. 7º da Lei nº 8.038/90.
6. Ordem parcialmente concedida.
[HC nº 2990, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, DJE 20/03/2015, Página 49/50, não destacado no original].
Extraiam-se as Cartas de Ordem necessárias para a realização de audiências de instrução, com prazo de sessenta dias.
Autorizo a Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento do presente.
Curitiba, 23 de fevereiro de 2018.
(a) JEAN LEECK – Relator”
_______________________
RECURSO ELEITORAL Nº 50-96.2017.6.16.0027
PROCEDÊNCIA: PIRAÍ DO SUL - PR
RECORRENTE(S) : COLIGAÇÃO PIRAÍ PODE MAIS (PMB/PP/PPS/PT/PROS)
ADVOGADO: JULIO CEZAR DALCOL - OAB: 43092/PR
RECORRIDO(S) : JOSÉ CARLOS SANDRINI
RECORRIDO(S) : LUDI MERI CASTANHO RAYMUNDO
ADVOGADO: JULIO CEZAR SVIECK FONTOURA - OAB: 58262/PR
RELATOR: DR. PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) da(s) parte(s), do inteiro teor do r. despacho exarado pelo Exmo. Dr. Paulo
Afonso da Motta Ribeiro, d. Relator nos autos acima discriminados, com o seguinte teor:
“1. Intimem-se as partes recorrentes e recorridas, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para que se manifestem em 05
(cinco) dias, especificamente sobre eventual litisconsórcio passivo necessário de Eloir Rodrigues, diretor de redação do Jornal da Manhã.
2. Após, vista à douta Procuradoria Regional Eleitoral.
Curitiba, 12 de março de 2018.
(a) PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO – Relator”
____________________________________________

Coordenadoria Processual - Seção de Autuação e Distribuição
Resenha de Distribuição

Relação nº 32/2018
Resenha de Distribuição, realizada no período de 9 de março de 2018 a 9 de março de 2018, quando foram distribuídos pelo Sistema de
Processamento de Dados os seguintes feitos:

Processo Administrativo nº 43-77.2017.6.16.0133 (1)
Origem: CORUMBATAÍ DO SUL-PR (133ª ZONA ELEITORAL - BARBOSA FERRAZ)
Relator: GILBERTO FERREIRA
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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Tipo:
Distribuição ao Corregedor
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 133ª ZONA ELEITORAL

Processo Administrativo nº 44-62.2017.6.16.0133 (2)
Origem: BARBOSA FERRAZ-PR (133ª ZONA ELEITORAL - BARBOSA FERRAZ)
Relator: GILBERTO FERREIRA
Tipo:
Distribuição ao Corregedor
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 133ª ZONA ELEITORAL

Recurso Eleitoral nº 85-96.2017.6.16.0046
(3)
Origem: SIGILOSO
Relator: PEDRO LUÍS SANSON CORAT
Tipo:
Distribuição automática
RECORRENTE(S) : SIGILOSO
ADVOGADO: BRUNO FERNANDO MARTINS MIGLIOZZI - OAB: 19497/PR
RECORRIDO(S) : SIGILOSO

Quadro de distribuição
Relator

Total

PEDRO LUÍS SANSON CORAT

1

GILBERTO FERREIRA

2

Lista de Processos por Advogado
Advogado
BRUNO FERNANDO MARTINS MIGLIOZZI - OAB: 19497/PR

(3)

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
2ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÃO
REPRESENTAÇÃO Nº: 24-76.2017.6.16.0002
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO (A): ALDO RASI
ADVOGADO (A) (S): VALQUÍRIA APARECIDA DE CARVALHO, OAB/PR Nº 34.199
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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INTIMAÇÃO, na forma da lei, da senhora advogada do representado do inteiro teor do despacho exarado pela Exma. Juíza Eleitoral,
Dra.Sibele Lustosa, nos autos acima discriminados.
I – Não é a data da diplomação, como alega a defesa, que deve ser considerada para distribuição da presente representação, mas sim o prazo
apontado na Resolução TSE nº 23.463/2015, que estabelece a data de 31/12/2017, pelo que rejeito a prejudicial de decadência.
II - Intime-se o Representado para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar a Declaração de Imposto de Renda referente o exercício de 2016,
ano-calendário 2015.
Apresentada, deve o cartório arquivá-la em pasta própria, com acesso restrito às partes e procuradores regularmente constituídos para
preservar o sigilo da declaração (art. 318, § 3º do Provimento nº 02/2018 – CRE/PR).
Curitiba, 08 de março de 2018.
Sibele Lustosa
Juíza da 2ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR

3ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÃO
Representação n.º 43-50.2015.6.16.0003
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representado: DOREMIX SOM E ILUMINAÇÃO LTDA - ME
Advogado: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO – OAB/PR 42621
Município: CURITIBA/PR
Intimação, na forma da lei, do Sr. Advogado (a) do candidato(a) do inteiro teor do despacho exarado pelo Exmo Juiz Eleitoral Dr. Daniel Ribeiro
Surdi de Avelar nos Autos de Representação acima mencionados.
Despacho:
1. Trata-se de representação por doação excessiva de campanha eleitoral já transitada em julgado.
2. A representada, condenada na presente representação peticionou, em suma, requerendo “com base na interpretação analógica e nas
arrazoadas técnicas de hermenêutica jurídica” a re-análise da multa aplicada.3. Cabe salientar que a coisa julgada é instituto jurídico que
integra o conteúdo do direito fundamental à segurança jurídica, assegurado em todo estado democrático de Direito, encontrando consagração
expressa na Carta Política de 1988, mais precisamente em seu artigo 5º, inciso XXXVI, concedendo a decisão final a definitividade, não
podendo ser rediscutida, alterada, desrespeitada, nem pelas partes, nem pelo Judiciário.4. Sendo assim, deixo de analisar o pedido sobre o
valor da multa imposta, por não ser o momento oportuno, considerando que o título da dívida considera-se formado pela coisa julgada.5. No
tocante ao registro do ASE 540, não se trata de uma condenação a inelegibilidade, mas meramente efeito reflexo do trânsito em julgado da
condenação por doação acima do limite legal. O registro no cadastro é necessário, para que na eventualidade de uma candidatura, o juízo
competente pelo registro de candidatura possa analisar a condição de elegibilidade.6. Antes da análise de um possível parcelamento,
determino que a empresa apresente os últimos três balanços, no prazo de cinco dias.7. Vencido o prazo acima, tornem os presentes autos
Conclusos, com o valor atualizado da multa. Intime-se.Curitiba, 12 de março de 2018.
DANIEL RIBEIRO SURDI DE AVELAR
(a)Juiz Eleitoral

4ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

AUTOS DE REPRESENTAÇÃO 1-90.2018.6.16.0004
Autos de Representação nº 01-90.2018.6.16.0004
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: SIGILOSO
Advogado: Lis Patris Farias França, OAB/PR 64.882
Sentença n°001/2018
I – RELATÓRIO
Trata-se de representação por doação de recursos acima do limite legal na Eleições Municipais de 2016, oferecida pelo Ministério Público
Eleitoral em face de SIGILOSO, aforada no Juízo da 004ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, com base na Lei Complementar n°64/90, Lei Federal
n°9.504/97 e Resolução do Tribunal Superior Eleitoral n°23.463/2015, visando apuração de irregularidades de doação de campanha eleitoral
municipal e subsequente imposição de sanção à representada.
Conforme consta na Petição Inicial, o Relatório de Conhecimento n°400847/2016 da Secretaria de Pesquisa e Análise – SPEA (Ministério
Público Federal) apontou uma doação em valor estimado, efetuada por meio de serviço de assessoria jurídica, no valor de SIGILOSO realizada
pela representada.
A representante do Ministério Público Eleitoral considerou este valor incompatível com a renda formal conhecida, no caso superior ao limite de
10% da renda auferida pela representada no exercício de 2015, isto é, acima do patamar de SIGILOSO estabelecido por lei, para quem auferiu
renda de até SIGILOSO, no caso de isenção tributária (fl.03).
Em Termo de Declaração juntado em fls.22, a representada afirmou que a doação foi realizada em valor estimável, pois a mesma havia
exercido funções de assessoria jurídica para o candidato a vereador SIGILOSO no período entre o mês de outubro de 2014 e dezembro de
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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2016. Afirmou também que exercia esta atividade em horário flexível compatível com horário de cargo comissionado na Câmara Municipal de
Curitiba/PR.
Para instrução dos autos, o representante requereu envio de ofício requisitório à Câmara Municipal de Curitiba/PR, quebra de sigilo da
representada e a ouvida da testemunha, o candidato SIGILOSO.
A representada, SIGILOSO, foi regularmente notificada para apresentação de defesa, juntada de documentos e rol de testemunhas (fls. 36/37).
Em defesa, juntada em fls.39/50, a representada argumentou que não efetuou doação em dinheiro, que a doação foi realizada por meio de
serviços advocatícios estimáveis, que a doação estimável está amparada pelo artigo 23, §7º da Lei Federal n°9.504/97 e que a atividade
advocatícia referida não comprometeu suas funções desempenhadas na Câmara Municipal, havendo compatibilidade de horários.
Em fls. 62/80, foi juntada petição da representada, em que a mesma afirma que não exercia cargo comissionado de função de direção ou
cunho decisório na Câmara Municipal de Curitiba/PR, e sim assessoria de categoria inferior, sem atribuição específica (assistente de gabinete).
Foram juntadas também as informações de frequência da representada na Câmara Municipal, apresentadas juntamente com a petição.
Durante a instrução dos autos, foi realizada audiência para ouvida da testemunha SIGILOSO e foi tomado o depoimento da representada
(fls.95/102), ocasião em que foram reiterados os argumentos referidos anteriormente na defesa.
As informações sobre os rendimentos da representada no exercício de 2015, bem como sobre o valor doado para campanhas eleitorais no ano
de 2016, requisitados à Delegacia da Receita Federal, foram juntadas em fls.105.
Em alegações finais juntadas em fls.109/111, o Ilustre Representante do Ministério Público Eleitoral constatou que a doação realizada pela
representada não envolveu montante em espécie, mas apenas valores estimados em dinheiro relacionados à atividade de assessoria jurídica.
Desta forma não reconheceu ilícito a sancionar, pois o valor estimável comprovado nos autos está abaixo do limite determinado pelo artigo 23,
§7° da Lei 9.504/97, manifestando-se assim pela improcedência da representação e arquivamento dos autos.
A representada apresentou alegações finais (fls.115/116), ratificando a informação que exercia cargo de assessora inferior (assistente de
gabinete) na Câmara Municipal de Curitiba/PR, com horário compatível com a atividade advocatícia. A representada ainda salientou que todas
as doações foram de caráter estimado, conforme comprovadas por recibos eleitorais presentes os autos, requerendo seja julgada
improcedente a representação.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Verifica-se no conjunto probatório produzido nos presentes autos que a doação objeto da representação foi realizada por valor estimado, por
meio da prestação de serviços advocatícios a candidatos (fls.26/27). De acordo com o Relatório de Conhecimento n°400847/2016 do Ministério
Público Federal, a representada efetuou doação de campanha em valor estimado de SIGILOSO. Oportuna a transcrição do artigo 23, §7° da
Lei 9.504/97, que prevê:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta
Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
o
§ 1 As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador
no ano anterior à eleição. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
o
§ 7º O limite previsto no § 1 deste artigo não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de
propriedade do doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por
doador. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
O texto do artigo 23, §7° da Lei 9.504/97 teve sua redação alterada pela Lei n°13.488/2017. A norma prevista à época dos fatos previa um
limite de doações de valor estimado de R$80.000,00:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta
Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
o
o
§ 7 O limite previsto no § 1 não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade
do doador, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
Desta forma, o valor estimado da doação de campanha realizada pela representada está abaixo do limite previsto pela Lei 9.509/97, não se
constituindo, dessa forma, em ilícito eleitoral a ser sancionado.
Nesse sentido, vale colacionar julgado do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins:
RE 13087 TO
Publicação: 03/02/2014
Julgamento: 29 de janeiro de 2014
Relator: WALDEMAR CLÁUDIO DE CARVALHO
Ementa
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO DE RECURSOS PARA CAMPANHA ELEITORAL. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DO ART.23, §7°DA LEI 9.504/97. DOAÇÕES
LIMITADAS A R$50.000,00. LIMITE OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A doação de pessoa física à campanha eleitoral
de 2012 observa normas previstas na Lei n° 9.504/97 e Resolução TSE n°23.376/12.
1 A doação de serviços estimáveis em dinheiro, relativos à doação da prestação de serviços, realizadas por pessoas físicas está incluída na
ressalva prevista no art.23 §7° da Lei 9.504/97. Precedentes TSE.
2 A doação de serviços para campanha eleitoral, atravpes da prestação de serviços advocatícios não ultrapassou o limite de 50.000,00
(cinquenta mil reais) previsto no §7° do art.23 da Lei 9.504/97, portanto permitida pela legislação eleitoral.
3 Em se tratando de doação dentro dos limites estipulados pela Lei 9.504/97 lícita, não há que se falar em ilícito eleitoral. Recursos. Improvido
do Ministério Público e Provido da parte contrária.
Conclui-se, por conseguinte, pela inexistência de indícios nestes autos de que a prestação de serviços advocatícios da representada
SIGILOSO tenha resultado em comprometimento da assessoria parlamentar que lhe incumbia, tendo em vista o contido nos documentos
expedidos pela Câmara Municipal de Curitiba/PR, juntados em fls. 90/95, bem como a declaração prestada pela testemunha SIGILOSO
(fls.100/102).
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fundamento no artigo 23, §7° da Lei 9.504/97, julgo IMPROCEDENTE a presente representação, com o consequente
arquivamento do feito.
Ciência ao MPE.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Curitiba, 09 de março de 2018.
FLÁVIA DA COSTA VIANA
Juíza Eleitoral
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6ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

RELAÇÃO_ 08/2018
EDITAL Nº 0008 / 2018
(Impugnação de Contas Partidárias – Exercício 2016)
A Excelentíssima Senhora Doutora Louise Nascimento e Silva, MM. Juiz(a) desta Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais e
em conformidade com o que dispõe o art. 45 da Resolução n. 23.464/2015- TSE,
TORNA PÚBLICO, a todos quantos virem o presente edital ou dele tiverem ciência, em cumprimento ao art. 45, I, da Resolução TSE n.
23.464/2015, o nome dos órgãos partidários e de seus responsáveis que apresentaram declaração de ausência de movimentação de
recursos das contas partidárias do exercício financeiro de 2016, para que qualquer partido político, o Ministério Público bem como
qualquer outro interessado, possam impugná-las no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação do presente edital, em petição
fundamentada dirigida a este Juízo Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias.
Prestador de contas
PRESIDENTE
TESOUREIRO
PPS – PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - Odamir Luiz Nascimento
Luiz Henrique dos Santos
Guaraqueçaba-PR
Nascimento
PV – PARTIDO VERDE - Guaraqueçaba-PR
Claiton Ferreira de Oliveira
Dener Souza José
PHS
–
PARTIDO
HUMANISTA
DA Hever Linhares
Rosilene
do
Rocio
SOLIDARIEDADE - Antonina - PR
Linhares de Castro
PRTB – PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA Sérgio José Maria de Freitas
Erisbelto dos Santos
BRASILEIRO - Guaraqueçaba-PR
PTB – PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - Joceni Roecker
Ivã Simões de Miranda
Guaraqueçaba-PR
PSD – PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - Ivair Barbosa Colombes
Valdirene
Barbosa
Guaraqueçaba-PR
Colombes
PROS – PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM Sidney José Maria de Vera Lucia Duarte de
SOCIAL - Guaraqueçaba-PR
Freitas
Assis
PV – PARTIDO VERDE - Antonina - PR
Fabricio Rodrigues Adaltino
Lisvania Pereira da Cruz
PSL – PARTIDO SOCIAL LIBERAL - Sidney Leandro de Oliveira Abimael Antonio Pinto
Guaraqueçaba-PR
França
SD – SOLIDARIEDADE - Guaraqueçaba-PR
Gracindo do Carmo Pontes
Antonio
Gonçalves
Martins
PMDB
–
PARTIDO
DO
MOVIMENTO Riad Said Zahoui
Nair Siqueira
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - GuaraqueçabaPR
PR
–
PARTIDO
DA
REPÚBLICA
- Alceu da Cruz
Adriana Gonzaga
Guaraqueçaba-PR
PMN – PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL Henrique Scarante
Carlos Alberto Fonseca
- Antonina - PR
Gubert
Dado e passado nesta cidade de Antonina, aos 12 dias do mês de março do ano de 2018. Eu, __________________________ (Richard
Hartmann), Analista Judiciário – Assistente I, digitei e vai subscrito pela Chefe de Cartório da 006ª Zona Eleitoral de Antonina/PR.
Catarina Piffero dos Santos
Chefe de Cartório da 006ª Zona Eleitoral de Antonina/PR
Autorizada pela Portaria nº 005/2015-006ZE

16ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

AUTOS DE REPRESENTAÇÃO N.º 363-27.2016.6.16.0016
REPRESENTANTE: SIGILOSO
ADVOGADO: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO – OAB Nº 76009/PR
REPRESENTADO: SIGILOSO
ADVOGADA: MILA DE AVILA VIO – OAB: 195095/SP
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO – OAB: 138436/SP
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES – OAB: 305630/SP
ADVOGADA: JANAINA CASTRO FELIX NUNES – OAB: 148263/SP
ADVOGADA: CARINA BABETO – OAB: 207391/SP
ADVOGADO: RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA – OAB: 266298/SP
ADVOGADA: NATALIA TEIXEIRA MENDES – OAB: 317372/SP
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ADVOGADO: RENAN GALLINARI – OAB: 313133/SP
ADVOGADA: PRISCILA ANDRADE – OAB: 316907/SP
ADVOGADA: TAMMY PARASIN PEREIRA – OAB: 333682/SP
ADVOGADA: CAMILA DE ARAUJO GUIMARÃES – OAB: 333346/SP
ADVOGADA: PRISCILA PEREIRA SANTOS – OAB: 310634/SP
ADVOGADA: PAULA SERRA LEAL – OAB: 345137/SP
ADVOGADA: VIVIAN LEITE BARCELOS – OAB: 363897/SP
ADVOGADO: FRANCO SCHIRRU JUNIOR: OAB: 344218/SP
ADVOGADO: RENAN GALLINARI – OAB: 313.133/SP
ADVOGADO: RAFAEL INOCÊNCIO FINETTO – OAB: 378288/SP
ADVOGADO: RAFAEL DE MILITE LUIZ – OAB: 377455/SP
ADVOGADO: VITOR ANDRÉ PEREIRA SARUBO – OAB: 343606/SP
ADVOGADO: WILLIAN LUCAS LANG – OAB: 328339/SP
INTIMAÇÃO, na forma da lei, das partes e seus advogados, do dispositivo da sentença de fls. 462, proferida pela MMª. Juíza Eleitoral nos
autos acima discriminados, com o seguinte teor: “(...) Por outro lado, se havendo esgotado a prestação jurisdicional neste feito, JULGO por
sentença, extinto o presente processo de Representação Eleitoral sob n.º 363-27.2016.6.16.0016, em que figuram como partes SIGILOSO e
SIGILOSO, o que faço em conformidade ao disposto no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. P. R. I. Cientifique-se o Ministério
Público Eleitoral. Oportunamente, ARQUIVE-SE. Sigiloso, 09 de março de 2018. ADRIANA PAIVA Juíza Eleitoral”

47ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação 02.2018
REPRESENTAÇÃO Nº 59-95.2017.6.16.0047
REPRESENTANTE: SIGILOSO
REPRESENTADO: SIGILOSO
ADVOGADOS: Guilherme Adolfo de Oliveira Marques – OAB/PR nº 54.453; Gabriel Cambruzzi – OAB/PR nº 52.797
MUNICÍPIO: SIGILOSO
Intimação, na forma da lei, das partes sobre o conteúdo do dispositivo da decisão proferida pelo MM. Juiz Eleitoral nos autos acima
mencionados:
“Em face do exposto, tendo em vista que não houve por parte do Representado qualquer extrapolação do limite legal de doação eleitoral, nos
termos do previsto no § 1º, do art. 23 da Lei nº 9.504/1997, acolho o requerimento do Ministério Público Eleitoral e JULGO IMPROCEDENTE a
Representação Eleitoral.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se, intime-se e, posteriormente arquive-se.
Intimações e diligências necessárias.”
(...), 09 de março de 2018.
GABRIEL RIBEIRO DE SOUZA LIMA
Juiz da 47ª Zona Eleitoral

REPRESENTAÇÃO Nº 56-43.2017.6.16.0047
REPRESENTANTE: SIGILOSO
REPRESENTADO: SIGILOSO
ADVOGADOS: Guilherme Adolfo de Oliveira Marques – OAB/PR nº 54.453; Gabriel Cambruzzi – OAB/PR nº 52.797
MUNICÍPIO: SIGILOSO
Intimação, na forma da lei, das partes sobre o conteúdo do dispositivo da decisão proferida pelo MM. Juiz Eleitoral nos autos acima
mencionados:
“Em face do exposto, tendo em vista que não houve por parte da Representada qualquer extrapolação do limite legal de doação eleitoral, nos
termos do previsto no § 1º, do art. 23 da Lei nº 9.504/1997, acolho o requerimento do Ministério Público Eleitoral e JULGO IMPROCEDENTE a
Representação Eleitoral.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se, intime-se e, posteriormente arquive-se.
Intimações e diligências necessárias.”
(...), 09 de março de 2018.
GABRIEL RIBEIRO DE SOUZA LIMA
Juiz da 47ª Zona Eleitoral
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68ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS n. 123-16.2016.6.16.0185
MUNICÍPIO: CASCAVEL
CANDIDATO: HÉLIO JOÃO LAURINDO
CANDIDATO: SALAZAR BARREIROS JUNIOR
PARTIDO: PARTIDO PROGRESSISTA - PP
ADVOGADOS: SAULO FERREIRA NETTO – OAB/PR 38.244
RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA – OAB/PR 46.983
PEDRO PAULO CAPOVILLA – OAB/PR 79.856
TIAGO VIDAL VIEIRA – OAB/PR 54.231
JUÍZA: DRA. FILOMAR HELENA PEROSA CAREZIA
“Vistos e examinados,
Trata-se de prestação de contas de campanha eleitoral do candidato ao cargo de prefeito do município de Cascavel/PR, HELIO JOÃO
LAURINDO, entregue em 03/11/2016, e processadas perante o Juízo da 185ª Zona Eleitoral de Cascavel.
Foi publicado pelo cartório o edital das contas apresentadas, tendo transcorrido em branco o prazo de impugnação (fl. 48).
Elaborado parecer preliminar (fls. 51/54), o candidato foi intimado e apresentou manifestação e documentos às fls. 56/58 e 62/77.
Da análise da documentação apresentada, foi emitido novo parecer sugerindo diligências para maiores esclarecimentos (fl. 81/82).
Devidamente intimado, o candidato apresentou manifestação e documentos às fls. 87/126 e 132/134.
Elaborado parecer conclusivo, foi constatado que as irregularidades apontadas nas análises anteriores não foram integralmente sanadas e
sugeriu-se a aprovação das contas com ressalvas (fls. 137/144).
Intimado do parecer conclusivo (fl. 147), o prestador se manifestou discordando das inconsistências apontadas, requerendo a aprovação das
contas sem ressalvas (fls. 149/154).
Seguiu-se parecer técnico final, o qual ratificou o parecer conclusivo anteriormente apresentado (fls. 160/161).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pala aprovação das contas, com ressalvas (fls. 163/164).
DECIDO.
De acordo com o art. 45 da Resolução TSE nº 23.463/2015, todos os candidatos e partidos políticos, em todas as esferas, devem apresentar
contas de campanha à Justiça Eleitoral até 1º de novembro de 2016.
Neste sentido, o candidato apresentou suas contas em conformidade com a documentação exigida pelo art. 48, inciso II, da referida resolução.
Após criteriosa análise técnica, não restaram caracterizadas falhas ou irregularidades nas contas que pudessem causar sua desaprovação.
Todavia, o parecer conclusivo de fls. 137/144, ratificado pelo parecer final de fls. 160/161, relata as seguintes inconsistências:
a - Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros da campanha no prazo estabelecido;
b - Despesas realizadas antes da abertura da conta corrente de campanha;
c - Indícios de omissão de gastos;
d - Gastos eleitorais realizados anteriormente à prestação de contas parcial, mas só informados na prestação de contas final;
No que tange ao descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros da campanha, no prazo estabelecido, constatou-se que
efetivamente ocorreram falhas e omissões do prestador em encaminhar, dentro do prazo legal, os relatórios financeiros dos valores recebidos
a título de recursos em moeda corrente. Contudo, tal falha não compromete a análise e regularidade das contas apresentadas, conforme
entendimento jurisprudencial:
RECURSO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2008 - CANDIDATO A PREFEITO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA REJEIÇÃO - INTEMPESTIVIDADE DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS DE
CESSÃO DE USO DE VEÍCULOS PARA JUSTIFICAR GASTOS EXPRESSIVOS COM COMBUSTÍVEL - FRAUDE PRESUMIDA ESTIMATIVA DE BENS EM DESACORDO COM OS VALORES DE MERCADO - EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS APÓS AS ELEIÇÕES AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DE DOAÇÕES - FALHAS IRRELEVANTES, SEM GRAVIDADE SUFICIENTE PARA REJEITAR AS
CONTAS - RECURSO PROVIDO.
1. Os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da insignificância autorizam e recomendam que se relevem vícios na prestação de
contas que não comprometam os objetivos visados com o ato: "impedir distorções no processo eleitoral, o abuso de poder econômico e
desvios de finalidade na utilização dos recursos arrecadados e, ainda, preservar, dentro da legalidade, a igualdade de condições na disputa
eleitoral" - conforme definição contida no site do Tribunal Superior Eleitoral (Lei n. 9.504, de 1997, art. 30, § 2º-A, com a redação da Lei n.º
12.034, de 2009).
2. A falta de divulgação na internet do "relatório discriminando os recursos em dinheiro ou estimáveis em dinheiro que tenham
recebido para financiamento da campanha eleitoral e os gastos que realizarem" (Lei n. 9.504/1997, art. 28, §4º) não justifica, por si só,
a desaprovação da prestação de contas, constituindo mera irregularidade formal (TRESC. Ac. n. 23,672, de 13.5.2009, Rel. Juiz Samir
Oséas Saad).
3. Contratos de locação celebrados com os proprietários de veículos, subscritos por testemunhas, e notas fiscais relativas à aquisição de
combustível constituem documentos idôneos para comprovar despesas lançadas na "prestação de contas" do movimento de recursos da
campanha.
(RECURSO EM PRESTACAO DE CONTAS n 1518, ACÓRDÃO n 24207 de 30/11/2009, Relator(a) NEWTON TRISOTTO, Publicação: DJE Diário de JE, Tomo 223, Data 04/12/2009, Página 7-8 ) -grifei
Foram apontadas também impropriedades referentes a gastos efetuados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informadas à época, sendo informados apenas na prestação de contas final.
O Tribunal Superior Eleitoral, com a intenção de aumentar a transparência na arrecadação e gastos eleitorais, determinou que os candidatos e
partidos encaminhassem por meio do SPCE, entre os dias 9 a 13 de setembro de 2016, o registro de suas movimentações financeiras de
campanha ocorridas desde seu início até o dia 8 de setembro.
Este registro tem o escopo de permitir à sociedade ter acesso aos nomes dos financiadores e fornecedores das campanhas eleitorais.
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A omissão de tais informações, a meu ver, só prejudicaria a transparência da campanha se fosse dolosamente ocultada. Com a apresentação
das contas finais, vieram à tona todos os elementos antes ausentes, pois estes dados, referentes à arrecadação e gastos, foram inseridos
corretamente pelo partido com as respectivas datas de suas ocorrências, o que se deu antes da entrega da prestação parcial.
A presença de tais informações na prestação de contas final permitiu que esta justiça especializada realizasse sua função primordial de
analisar, fiscalizar e julgar as arrecadações e gastos de campanha. Ainda que constatada a presente impropriedade, a função essencial da
apresentação das contas não foi prejudicada, sendo possível a aprovação das contas mediante a imposição de ressalvas.
Vejamos alguns julgados recentes referentes ao assunto discutido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.406. INADIMPLÊNCIA NA
APRESENTAÇÃO DAS PARCIAIS DAS CONTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. OMISSÕES DE RECEITAS NA SEGUNDA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ANOTAÇÃO INTEGRAL
NA VERSÃO FINAL. IRREGULARIDADES FORMAIS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO NO
REGISTRO DE DOAÇÃO ESTIMADA OU DESPESA. NATUREZA DO SERVIÇO DISSOCIADA DA OBTENÇÃO DE VOTOS. RESSALVAS.
PREENCHIMENTO INCORRETO DE DADOS DA CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE FORMAL. DOAÇÕES REALIZADAS POR
PARTIDO POLÍTICO E OMITIDAS NAS CONTAS. IRREGULARIDADE. OFENSA AO ART. 40, INCISO I, ALÍNEA 'D' DA RES. 23.406/14.
PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS DE TODO O PERÍODO DE
CAMPANHA. AFRONTA AO ART. 40, II, "A" DA DITA RESOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PRESTADORA DE CONTAS.
EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. IRREGULARIDADES INSUPERÁVEIS.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 40, I, 'A', 40, II, 'G' E 54, IV, 'A'. CONTAS NÃO PRESTADAS.
1.A inadimplência quanto à apresentação das parciais das contas consubstancia irregularidade na prestação de contas. Contudo, apresentada
a prestação de contas final e nada sendo detectado pelo procedimento de circularização realizado pela Justiça Eleitoral, é possível a
superação da irregularidade, aprovando-se as contas com ressalvas
2.A existência de omissões de receitas nas parciais das prestações de contas é irregularidade que pode ser superada, mediante a
anotação de ressalvas, se a análise global das contas permite a identificação de toda a arrecadação e gastos da campanha.
3.A exigência contida no § 4º do art. 33 da Res. 23.406/14 do TSE impõe a contratação de serviços advocatícios, ainda que sob a forma de
doação estimada em dinheiro. Contudo, a ausência de registro de despesa e/ou doação para tais serviços não acarreta a desaprovação das
contas porque a natureza deste serviço é estranha à obtenção de votos e, portanto, não afeta a regularidade das arrecadações e gastos de
campanha.
4.Erro formal consistente no equívoco ao digitar um dos dígitos da conta corrente não compromete a fiscalização e regularidade das contas,
exigindo a mera anotação de ressalvas (art. 54, II, da Resolução TSE nº 23.406/2014).
5.A omissão de doação realizada por Partido Político indica ofensa direta ao art. 40, inciso I, alínea 'd' da Res. 23.406/14 do Colendo TSE.
Face ao valor percentual da irregularidade em comparação ao valor total da arrecadação (18,63%), não é possível superar a irregularidade
pelo princípio da proporcionalidade. Desaprovação das contas.
6.A falta de apresentação de documentos essenciais para a análise integral das contas, tal como o extrato completo da conta bancária
envolvendo todo o período de campanha, conduzem ao inexorável julgamento das contas como não prestadas.
7.O extrato da prestação de contas final é de natureza particular, logo não se aperfeiçoa sem a assinatura da prestadora das contas (art. 40,
inciso I, alínea 'a'). De forma semelhante, o instrumento procuratório sem a devida assinatura torna-se inútil ao fim a que se destina, pois não
outorga poderes de representação ao devido ator processual. Oportunizada a correção da irregularidade a prestadora das contas, e mediante a
inércia dessa, as contas devem ser consideradas como não prestadas na forma do art. 54, inciso IV, alínea 'b' c/c art. 40, inciso I, alínea 'a' e
art. 40 inciso II, alínea 'g', ambos da Res. 23.406/14 do Colendo TSE.
(PRESTACAO DE CONTAS nº 265941, Acórdão nº 50372 de 19/10/2015, Relator(a) IVO FACCENDA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
23/10/2015 ) – sublinhei
Constatou-se também indícios de omissão de gastos, ante a ausência de declaração ou esclarecimento da nota fiscal nº 201600000000045, no
valor de R$ 300,00, infringindo o disposto no art. 48, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.463/2015, contudo, considerando que o valor
representa menos de 0,04% do valor total de gastos (R$ 733.051,15), não há o comprometimento da regularidade das contas, importando
apenas motivo para ressalva (fl. 140).
Por fim, foi apontada irregularidade consistente em gastos eleitorais realizados antes da abertura da conta corrente de campanha, contrariando
as regras dispostas no art. 30, Resolução TSE nº 23.463/2015. Entretanto, o valor representa apenas 1,18% do total de despesas, de sorte
que seria desarrazoada a desaprovação das contas por este motivo, merecendo, todavia, anotação de ressalva (fl. 139).
Ante o exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas eleitorais do candidato HELIO JOÃO LAURINDO, com base no artigo 30,
II da Lei 9.504/1997 e artigo 68, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, após as anotações de praxe, arquivem-se.
Cascavel, 09 de março de 2018.
FILOMAR HELENA PEROSA CAREZIA
Juíza Eleitoral”

70ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação n.º 5/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS
AUTOS N.º 531-61.2016.6.16.0070
CANDIDATA: MARLETE ANTONIA RODRIGUES FERREIRA
ADVOGADA: KASSIMÉLIA CRISTIANE DO PRADO – OAB/PR N.º 49.674
MUNICÍPIO: MARUMBI – PR
JUIZ: JOÃO GUSTAVO RODRIGUES STOLSIS
Intimação do item 1 do despacho proferido à fl. 111 dos autos supra, adiante transcrito: “1. Intime-se a candidata para, querendo, no prazo de 3
(três) dias, se manifestar sobre o Parecer Técnico Conclusivo Complementar, que opina pela desaprovação das contas, devendo, no mesmo
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prazo, caso queira, suprir todas as irregularidades apontadas. (...) Jandaia do Sul, 28 de fevereiro de 2018. JOÃO GUSTAVO RODRIGUES
STOLSIS Juiz Eleitoral”.
PRESTAÇÃO DE CONTAS
AUTOS N.º 34-13.2017.6.16.0070
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB (COMISSÃO PROVISÓRIA)
PARTIDO POLÍTICO: OLINDO CIVIDINI (PRESIDENTE)
PARTIDO POLÍTICO: ELZA MANGOLIN FERRETI (TESOUREIRA)
ADVOGADA: GISELLE TEREZINHA MICALLI – OAB/PR N.º 18.120
MUNICÍPIO: MARUMBI – PR
JUIZ: JOÃO GUSTAVO RODRIGUES STOLSIS
Intimação do dispositivo da sentença proferida à fl. 77 dos autos supra, adiante transcrito: “(...) Isso posto, JULGO APROVADAS AS CONTAS
DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA, referentes ao exercício 2016, com fulcro no artigo 45, VIII, "a", da Resolução TSE n.º
23.464/2015. Anote-se o resultado do julgamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO), nos termos do art. 9º
da Resolução TSE n. 23.384/2012. P. R. I. Ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Jandaia do Sul, 27 de
fevereiro de 2018. JOÃO GUSTAVO RODRIGUES STOLSIS Juiz Eleitoral”.
PRESTAÇÃO DE CONTAS
AUTOS N.º 35-95.2017.6.16.0070
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB (COMISSÃO PROVISÓRIA)
PARTIDO POLÍTICO: ÊNIO CÉSAR GRIGOLETO (PRESIDENTE)
PARTIDO POLÍTICO: ALLANA DOS SANTOS GRIGOLETO (TESOUREIRA)
ADVOGADA: MICHELLE ANDRADE MASCOTE – OAB/PR N.º 41.724
MUNICÍPIO: JANDAIA DO SUL – PR
JUIZ: JOÃO GUSTAVO RODRIGUES STOLSIS
Intimação do item 1 do despacho proferido à fl. 76 dos autos supra, adiante transcrito: “1. Tendo em vista que o Parecer Técnico Conclusivo de
fls. 68/75 identificou novas irregularidades e/ou impropriedades, intimem-se os requerentes para, querendo, no prazo de 20 (vinte) dias, se
manifestar sobre o Parecer Técnico Conclusivo, que opina pela desaprovação das contas, podendo apresentar peças, documentos e prestação
de contas retificadora. (...) Jandaia do Sul, 05 de março de 2018. JOÃO GUSTAVO RODRIGUES STOLSIS Juiz Eleitoral”.
SEGREDO DE JUSTIÇA
REPRESENTAÇÃO
AUTOS N.º 135-50.2017.6.16.0070
REPRESENTANTE: SIGILOSO
REPRESENTADO(A): SIGILOSO
ADVOGADO: ALUÍSIO HENRIQUE FERREIRA – OAB/PR N.º 37.722
MUNICÍPIO: SIGILOSO
JUIZ: JOÃO GUSTAVO RODRIGUES STOLSIS
Intimação do dispositivo da sentença proferida às fls. 91/93 dos autos supra, adiante transcrito: “ (...) Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES os
pedidos constantes da presente REPRESENTAÇÃO, proposta por SIGILOSO em face de SIGILOSO, resolvendo o mérito, com fulcro no art.
487, I, do Código de Processo Civil, ante a adequação dos valores doados aos limites legais estabelecidos no art. 23, §1º, da Lei n.º
9.504/1997, após a apresentação de Declaração Retificadora de Imposto de Renda de Pessoa Física à Receita Federal do Brasil, nos termos
da fundamentação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Jandaia do Sul, 26 de fevereiro de 2018.
João
Gustavo
Rodrigues
Stolsis
Juiz Eleitoral”.
SEGREDO DE JUSTIÇA
REPRESENTAÇÃO
AUTOS N.º 136-35.2017.6.16.0070
REPRESENTANTE: SIGILOSO
REPRESENTADO(A): SIGILOSO
ADVOGADO: ALUÍSIO HENRIQUE FERREIRA – OAB/PR N.º 37.722
MUNICÍPIO: SIGILOSO
JUIZ: JOÃO GUSTAVO RODRIGUES STOLSIS
Intimação do dispositivo da sentença proferida às fls. 97/99 dos autos supra, adiante transcrito: “ (...) Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES os
pedidos constantes da presente REPRESENTAÇÃO, proposta por SIGILOSO em face de SIGILOSO, resolvendo o mérito, com fulcro no art.
487, I, do Código de Processo Civil, ante a adequação dos valores doados aos limites legais estabelecidos no art. 23, §1º, da Lei n.º
9.504/1997, após a apresentação de Declaração Retificadora de Imposto de Renda de Pessoa Física à Receita Federal do Brasil, nos termos
da fundamentação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Jandaia do Sul, 26 de fevereiro de 2018.
João Gustavo Rodrigues Stolsis Juiz Eleitoral”.
SEGREDO DE JUSTIÇA
REPRESENTAÇÃO
AUTOS N.º 140-72.2017.6.16.0070
REPRESENTANTE: SIGILOSO
REPRESENTADO(A): SIGILOSO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA – OAB/PR N.º 30.474
ADVOGADA: GRACIANE DOS SANTOS LEAL – OAB/PR N.º 81.977
MUNICÍPIO: SIGILOSO
JUIZ: JOÃO GUSTAVO RODRIGUES STOLSIS
Intimação do inteiro teor da decisão proferida às fls. 102/103 dos autos supra, adiante transcrita: “Trata-se de representação ajuizada pelo
SIGILOSO em face de SIGILOSO, em que se pretende a aplicação da sanção prevista no artigo 23, § 3º, da Lei n.º 9.504/1997 (na redação
anterior à Lei n.º 13.488/2017), ao representado, por doação acima do limite legal nas Eleições Municipais de 2016. Deferido o pedido liminar
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de quebra do sigilo fiscal do representado (fls. 16/19), a Secretaria da Receita Federal do Brasil forneceu as informações fiscais requisitadas,
através dos documentos juntados às fls. 24/44. Devidamente notificado (fl. 50), o representado apresentou defesa às fls. 68/80, aduzindo, em
síntese: que houve equívoco pela equipe contábil, que considerou o valor do patrimônio do representado para calcular o limite de doação; a
doação foi de boa-fé baseada em erro contábil formal; existência de erro de tipo, que exclui a tipicidade; a representação não é o meio hábil
para aplicação da inelegibilidade; a desproporcionalidade da pena de multa, que, em caso de procedência, deve ser aplicada no mínimo de 1%
(um por cento) sobre o valor do excesso, em razão da atual redação do artigo 23 da Lei n.º 9.504/97. Requereu a produção de prova oral.
Regularizada a representação processual à fl. 91. O SIGILOSO se manifestou às fls. 95/100, refutando as alegações do representado. Vieramme os autos conclusos para saneamento. Entendo que a matéria em discussão nos presentes autos exige a produção de prova
exclusivamente documental, a qual se destina à verificação da existência ou não de doação em excesso e qual o respectivo valor. Ao juiz cabe,
de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: ELEIÇÕES 2010. AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 81 DA LEI Nº 9.504/1997. DOAÇÃO ACIMA
DO LIMITE LEGAL PARA CAMPANHA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Ausência de cerceamento de defesa, ante a
desnecessidade de produção de prova testemunhal, quando o fato depende de prova exclusivamente documental. 2. Quebra do sigilo fiscal
autorizada judicialmente. 3. O limite de 2% deve ser calculado isoladamente sobre o faturamento bruto da pessoa jurídica, não abrangendo os
grupos empresariais, que, apesar de possuírem interesses comuns, são, em regra, entes despersonalizados e sem patrimônio próprio.
Precedentes. 4. Não é possível a aplicação de multa abaixo do mínimo previsto em lei. 5. É inviável a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade quando o valor doado em excesso é significativo. 6. Decisão agravada mantida por seus fundamentos.
Agravo regimental desprovido. (Recurso Especial Eleitoral nº 7210, Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar Ferreira Mendes, Publicação: DJE - Diário
de justiça eletrônico, Data 03/11/2016) - Grifou-se. Desse modo, INDEFIRO a oitiva das testemunhas arroladas pelo representado. Não
havendo outras provas a serem produzidas, intimem-se as partes para, querendo, no prazo comum de 2 (dois) dias, apresentar alegações
finais, nos termos do artigo 30, caput, da Resolução TSE n.º 23.462/2015 (artigo 22, inciso X, da LC n.º 64/1990). Após, voltem conclusos para
julgamento. Jandaia do Sul, 8 de março de 2018. JOÃO GUSTAVO RODRIGUES STOLSIS Juiz Eleitoral”.
SEGREDO DE JUSTIÇA
REPRESENTAÇÃO
AUTOS N.º 141-57.2017.6.16.0070
REPRESENTANTE: SIGILOSO
REPRESENTADO(A): SIGILOSO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA – OAB/PR N.º 30.474
ADVOGADA: GRACIANE DOS SANTOS LEAL – OAB/PR N.º 81.977
MUNICÍPIO: SIGILOSO
JUIZ: JOÃO GUSTAVO RODRIGUES STOLSIS
Intimação do inteiro teor da decisão proferida às fls. 115/116 dos autos supra, adiante transcrita: “Trata-se de representação ajuizada pelo
SIGILOSO em face de SIGILOSO, em que se pretende a aplicação da sanção prevista no artigo 23, § 3º, da Lei n.º 9.504/1997 (na redação
anterior à Lei n.º 13.488/2017), ao representado, por doação acima do limite legal nas Eleições Municipais de 2016. Deferido o pedido liminar
de quebra do sigilo fiscal do representado (fls. 17/20), a Secretaria da Receita Federal do Brasil forneceu as informações fiscais requisitadas,
através dos documentos juntados às fls. 25/41. Devidamente notificado (fl. 100), o representado apresentou defesa (fls. 73/89) e documentos
(fls. 91/93). Aduziu, em síntese: que houve doação de bens estimáveis em dinheiro, consistente na cessão de veículos para utilização na
campanha eleitoral de candidata; excluída a doação de bens estimáveis em dinheiro, o valor doado encontra-se dentro dos parâmetros legais
de doação; a representação não é o meio hábil para aplicação da inelegibilidade; a desproporcionalidade da pena de multa, que, em caso de
procedência, deve ser aplicada no mínimo de 1% (um por cento) sobre o valor do excesso, em razão da atual redação do artigo 23 da Lei n.º
9.504/97. Requereu a produção de prova oral. Regularizada a representação processual à fl. 104. O SIGILOSO se manifestou às fls. 108/113,
pela parcial procedência da representação. Vieram-me os autos conclusos para saneamento. Entendo que a matéria em discussão nos
presentes autos exige a produção de prova exclusivamente documental, a qual se destina à verificação da existência ou não de doação em
excesso e qual o respectivo valor. Ao juiz cabe, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias ao julgamento do
mérito, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370 do Código de Processo Civil).
Nesse sentido: ELEIÇÕES 2010. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 81
DA LEI Nº 9.504/1997. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL PARA CAMPANHA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Ausência de
cerceamento de defesa, ante a desnecessidade de produção de prova testemunhal, quando o fato depende de prova exclusivamente
documental. 2. Quebra do sigilo fiscal autorizada judicialmente. 3. O limite de 2% deve ser calculado isoladamente sobre o faturamento bruto
da pessoa jurídica, não abrangendo os grupos empresariais, que, apesar de possuírem interesses comuns, são, em regra, entes
despersonalizados e sem patrimônio próprio. Precedentes. 4. Não é possível a aplicação de multa abaixo do mínimo previsto em lei. 5. É
inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando o valor doado em excesso é significativo. 6. Decisão
agravada mantida por seus fundamentos. Agravo regimental desprovido. (Recurso Especial Eleitoral nº 7210, Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar
Ferreira Mendes, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 03/11/2016) - Grifou-se. Desse modo, INDEFIRO a oitiva das
testemunhas arroladas pelo representado. Não havendo outras provas a serem produzidas, intimem-se as partes para, querendo, no prazo
comum de 2 (dois) dias, apresentar alegações finais, nos termos do artigo 30, caput, da Resolução TSE n.º 23.462/2015 (artigo 22, inciso X, da
LC n.º 64/1990). Após, voltem conclusos para julgamento. Jandaia do Sul, 8 de março de 2018. JOÃO GUSTAVO RODRIGUES STOLSIS Juiz
Eleitoral”.
SEGREDO DE JUSTIÇA
REPRESENTAÇÃO
AUTOS N.º 143-27.2017.6.16.0070
REPRESENTANTE: SIGILOSO
REPRESENTADO(A): SIGILOSO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA – OAB/PR N.º 30.474
ADVOGADA: GRACIANE DOS SANTOS LEAL – OAB/PR N.º 81.977
MUNICÍPIO: SIGILOSO
JUIZ: JOÃO GUSTAVO RODRIGUES STOLSIS
Intimação do inteiro teor da decisão proferida às fls. 102/104 dos autos supra, adiante transcrita: “Trata-se de representação ajuizada pelo
SIGILOSO Eleitoral em face de SIGILOSO, em que se pretende a aplicação da sanção prevista no artigo 23, § 3º, da Lei n.º 9.504/1997 (na
redação anterior à Lei n.º 13.488/2017), ao representado, por doação acima do limite legal nas Eleições Municipais de 2016. Deferido o pedido
liminar de quebra do sigilo fiscal do representado (fls. 17/20), a Secretaria da Receita Federal do Brasil informou que "não constam declarações
(DIRPF) nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para o contribuinte NATALINO PIRES CARDOSO, CPF - 024.955.939-09"
(fl. 25). Devidamente notificado (fl. 23), o representado apresentou defesa (fls. 58/78) e documento (fl. 82). Aduziu, em síntese: equívoco no
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 045

Curitiba, quarta-feira, 14 de março de 2018

Página 21

cruzamento das informações da Secretaria da Receita Federal do Brasil com o Tribunal Superior Eleitoral; que o representado foi candidato
nas Eleições Municipais de 2016 e a utilização de recursos próprios em sua campanha tem limitação diversa; houve doação de bem estimável
em dinheiro, consistente na cessão de veículo para utilização na própria campanha eleitoral; duas doações de bens estimáveis em dinheiro
não devem ser consideradas por se referirem a valor doado pelo candidato à Comissão Provisória do partido político, que, posteriormente,
retornou ao candidato, através de bens estimáveis; excluídas as doações de bens estimáveis em dinheiro e os recursos próprios utilizados na
campanha o valor doado encontra-se dentro dos parâmetros legais de doação; a representação não é o meio hábil para aplicação da
inelegibilidade; a desproporcionalidade da pena de multa, que, em caso de procedência, deve ser aplicada no mínimo de 1% (um por cento)
sobre o valor do excesso, em razão da atual redação do artigo 23 da Lei n.º 9.504/97. Requereu a produção de prova oral. Regularizada a
representação processual à fl. 91. O SIGILOSO se manifestou às fls. 95/100, pela improcedência da representação, uma vez que o
representado não ultrapassou o limite de doações previsto na legislação eleitoral. Vieram-me os autos conclusos para saneamento. Entendo
que a matéria em discussão nos presentes autos exige a produção de prova exclusivamente documental, a qual se destina à verificação da
existência ou não de doação em excesso e qual o respectivo valor. Ao juiz cabe, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370 do
Código de Processo Civil). Nesse sentido: ELEIÇÕES 2010. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO COM
FUNDAMENTO NO ART. 81 DA LEI Nº 9.504/1997. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL PARA CAMPANHA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. 1. Ausência de cerceamento de defesa, ante a desnecessidade de produção de prova testemunhal, quando o fato depende de
prova exclusivamente documental. 2. Quebra do sigilo fiscal autorizada judicialmente. 3. O limite de 2% deve ser calculado isoladamente sobre
o faturamento bruto da pessoa jurídica, não abrangendo os grupos empresariais, que, apesar de possuírem interesses comuns, são, em regra,
entes despersonalizados e sem patrimônio próprio. Precedentes. 4. Não é possível a aplicação de multa abaixo do mínimo previsto em lei. 5. É
inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando o valor doado em excesso é significativo. 6. Decisão
agravada mantida por seus fundamentos. Agravo regimental desprovido. (Recurso Especial Eleitoral nº 7210, Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar
Ferreira Mendes, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 03/11/2016) - Grifou-se. Desse modo, INDEFIRO a oitiva das
testemunhas arroladas pelo representado. Não havendo outras provas a serem produzidas, intimem-se as partes para, querendo, no prazo
comum de 2 (dois) dias, apresentar alegações finais, nos termos do artigo 30, caput, da Resolução TSE n.º 23.462/2015 (artigo 22, inciso X, da
LC n.º 64/1990). Após, voltem conclusos para julgamento. Jandaia do Sul, 8 de março de 2018. OÃO GUSTAVO RODRIGUES STOLSIS Juiz
Eleitoral”.

86ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Intimação
Representação Eleitoral nº 139-39.2017.6.16.0086
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: SIGILOSO
Advogado: Luiz Fernando Cavalcante Cabral - OAB/PR nº 18.489
Intimação das partes, na forma da lei, da r. sentença proferida pela Drª. Roseli Maria Geller Barcelos, com o seguinte teor: (...) Ante do
exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, em relação à prática de conduta vedada por parte de SIGILOSO,
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e
honorários advocatícios, eis que incabíveis em feitos eleitorais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes e o Representante do Ministério
Público Eleitoral, sendo este último pessoalmente. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Diligências necessárias. Cruzeiro do Oeste, 06 de
março de 2018. ROSELI MARIA GELLER BARCELOS JUÍZA ELEITORAL

Representação Eleitoral nº 140-24.2017.6.16.0086
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: SIGILOSO
Advogado: Luiz Fernando Cavalcante Cabral - OAB/PR nº 18.489
Intimação das partes, na forma da lei, da r. sentença proferida pela Drª. Roseli Maria Geller Barcelos, com o seguinte teor: (...) Ante do
exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, em relação à prática de conduta vedada por parte de SIGILOSO,
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e
honorários advocatícios, eis que incabíveis em feitos eleitorais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes e o Representante do Ministério
Público Eleitoral, sendo este último pessoalmente. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Diligências necessárias. Cruzeiro do Oeste, 06 de
março de 2018. ROSELI MARIA GELLER BARCELOS JUÍZA ELEITORAL

Representação Eleitoral nº 193-05.2017.6.16.0086
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: SIGILOSO
Advogado: Gessica Mayana de Novais - OAB/PR nº 80.459
Intimação das partes, na forma da lei, da r. sentença proferida pela Drª. Roseli Maria Geller Barcelos, com o seguinte teor: (...) Ante do
exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, em relação à prática de conduta vedada por parte de SIGILOSO,
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e
honorários advocatícios, eis que incabíveis em feitos eleitorais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes e o Representante do Ministério
Público Eleitoral, sendo este último pessoalmente. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Diligências necessárias. Cruzeiro do Oeste, 06 de
março de 2018. ROSELI MARIA GELLER BARCELOS JUÍZA ELEITORAL
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Representação Eleitoral nº 224-25.2017.6.16.0086
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. Diligencie-se em cartório, se há nos autos de prestação de contas do candidato, cópia do recibo eleitoral. 3.
Em havendo, proceda-se a fotocópia dos referidos documentos e juntada aos presentes autos. 4. Em não havendo, reitere-se a intimação da
representada, através de seu advogado, para que no prazo de 03 (três) dias acoste aos autos os documentos elencados no item 2. 5. Após,
remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral. 6. Diligências necessárias. Cruzeiro do Oeste, 06 de março de 2018. ROSELI MARIA
GELLER BARCELOS Juíza Eleitoral

Representação Eleitoral nº 216-48.2017.6.16.0086
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. Diligencie-se em cartório, se há nos autos de prestação de contas do candidato, cópia dos documentos
solicitados às fls. 35. 3. Em havendo, proceda-se a fotocópia dos referidos documentos e juntada aos presentes autos. 4. Em não havendo,
reitere-se a intimação da representada, através de seu advogado, para que no prazo de 03 (três) dias acoste aos autos os documentos
elencados no item 2. 5. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral. 6. Diligências necessárias. Cruzeiro do Oeste, 06 de março
de 2018. ROSELI MARIA GELLER BARCELOS Juíza Eleitoral

99ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação de Publicação n.º 14/2018
PORTARIA N.º 01/2018
O Exmo. Sr. Juiz Eleitoral da 099ª Zona Eleitoral de Congonhinhas, Dr. Leonardo Aleksander Ferraz Sfórza, na forma da Lei e no uso de suas
atribuições legais;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal n.º 2752/2018 pelo qual o Prefeito decretou Feriado Municipal em virtude da comemoração festiva do
Aniversário da Emancipação Política do Município de Congonhinhas, Estado do Paraná;
Considerando que a 099ª Zona Eleitoral de Congonhinhas estará realizando revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos até o dia
23.03.2018;
R E S O L V E:
DETERMINAR a abertura do Cartório da 099ª Zona Eleitoral de Congonhinhas no dia 20 de março de 2018, em regime de plantão, das 13 às
17 horas.
PUBLIQUE-SE. COMUNIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Congonhinhas/PR, 12 de março de 2018.
LEONARDO ALEKSANDER FERRAZ SFÓRZA
Juiz Eleitoral

115ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Edital nº 07/2018
EDITAL 07/2018
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) MICHELI FRANZONI, Juiz(a) Eleitoral da 115ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que designou o(a) servidor (a) CARLA ALEXANDRA CONTE DE
COSTA HANG, nos termos do artigo 2º da Resolução TSE nº 21.372/03, secretário (a) da correição anual que se realizará, nesta Zona
Eleitoral, em 27 de março de 2018.
Dado e passado nesta cidade de DOIS VIZINHOS, aos 12 dias do mês de Março do ano de 2018. Eu, CARLA ALEXANDRA CONTA DE
COSTA HANG, Chefe do Cartório da 115ª Zona Eleitoral, digitei.
MICHELI FRANZONI, Juiz(a) Eleitoral da 115ª Zona
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126ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

RELAÇÃO 004/2018
INQUÉRITO POLICIAL N.º 91-57.2017.6.16.0126
INDICIADO: PEDRO JACOB IANESKO
Publicação na forma da lei, da decisão proferida nos autos em epígrafe, pela MM.ª Juíza Eleitoral, Dra. Vivian Curvacho Faria de Andrade,
conforme segue:
“Acolho as bem lançadas razões ministeriais, no sentido de que não há elementos suficientes no presente inquérito hábeis a formar um juízo
de valor robusto para provocar a prestação jurisdicional, bem como ante a não configuração do crime, por não serem as adolescentes
supostamente corrompidas aptas a votar.
Desta forma, determino o arquivamento do presente inquérito policial, ressalvada a possibilidade de desarquivamento nos termos do artigo
18 do Código de Processo Penal e da Súmula 524 do Supremo Tribunal Federal.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Diligências e anotações necessárias, conforme orientações do artigo 397 do Provimento n.º 002/2018 da CRE/PR.
Corbélia, 01 de março de 2018.”
VIVIAN CURVACHO FARIA DE ANDRADE
Juíza Eleitoral

127ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação 05 2018
JUÍZO DA 127º ZONA ELEITORAL/PR
RELAÇÃO DE PUBLICAÇÃO N. 05/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 31-81.2017.6.16.0127
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB – GUAPOREMA/PR
INTERESSADO: GILBERTO CASTIGLIONI(Presidente da Comissão Executiva Municipal)
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
ADVOGADO: DR. JOSÉ RAKI THEODORO GUIMARÃES – OAB/PR 35.654
DECISÃO
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada Resolução TSE nº 23.464/2015.
As contas foram apresentadas por advogado regularmente constituído nos autos. As peças contábeis foram devidamente assinadas pelo
presidente, tesoureiro e contador.
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido objeto
de impugnação, conforme certidão constante nos autos.
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.
O Cartório Eleitoral certificou que: a) agremiação partidária não emitiu recibos para recebimento de doações; e b) não houve recebimento de
repasses de fundo partidário realizado tanto em âmbito estadual, quanto em âmbito nacional.
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu Parecer Conclusivo pela aprovação das contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, em consonância com o parecer do Chefe de Cartório Eleitoral, pelo julgamento das contas como
aprovadas.
É o relatório.
Decido.
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade simplificada de
declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o
fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva, publicação de edital no Diário da Justiça
Eletrônico, decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos da
Justiça Eleitoral.
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Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, ausência de movimentação financeira, referente ao exercício financeiro de 2016, nada
constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento das contas
como prestadas e aprovadas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas prestadas pela PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB de
GUAPOREMA/PR, referente ao exercício financeiro de 2016, com supedâneo no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e nos artigos 45, inciso VIII, “a” e
46, inciso I, ambos da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do trânsito em
julgado.
Diligências necessárias, após arquive-se.
Cidade Gaúcha/PR, 08 de março de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 32-66.2017.6.16.0127
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR – GUAPOREMA/PR
INTERESSADO: ANTONIO AVILA MARTINES (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
ADVOGADO: DR. JOSÉ RAKI THEODORO GUIMARÃES – OAB/PR 35.654
DECISÃO
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada Resolução TSE nº 23.464/2015.
As contas foram apresentadas por advogado regularmente constituído nos autos. As peças contábeis foram devidamente assinadas
pelo presidente, tesoureiro e contador.
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido objeto
de impugnação, conforme certidão constante nos autos.
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.
O Cartório Eleitoral certificou que: a) agremiação partidária não emitiu recibos para recebimento de doações; e b) não houve recebimento de
repasses de fundo partidário realizado tanto em âmbito estadual, quanto em âmbito nacional.
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu Parecer Conclusivo pela aprovação das contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, em consonância com o parecer do Chefe de Cartório Eleitoral, pelo julgamento das contas como
aprovadas.
É o relatório.
Decido.
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade simplificada de
declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o
fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva, publicação de edital no Diário da Justiça
Eletrônico, decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos da
Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, ausência de movimentação financeira, referente ao exercício financeiro de 2016, nada
constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento das contas
como prestadas e aprovadas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas prestadas pela PARTIDO DA REPÚBLICA - PR de GUAPOREMA/PR, referente
ao exercício financeiro de 2016, com supedâneo no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e nos artigos 45, inciso VIII, “a” e 46, inciso I, ambos da
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do trânsito em
julgado.
Diligências necessárias, após arquive-se.
Cidade Gaúcha/PR, 08 de março de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 33-51.2017.6.16.0127
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB – GUAPOREMA/PR
INTERESSADO: LEANDRO MIAN MEDEIROS (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
ADVOGADO: DR. JOSÉ RAKI THEODORO GUIMARÃES – OAB/PR 35.654
DECISÃO
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada Resolução TSE nº 23.464/2015.
As contas foram apresentadas por advogado regularmente constituído nos autos. As peças contábeis foram devidamente assinadas pelo
presidente, tesoureiro e contador.
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido objeto
de impugnação, conforme certidão constante nos autos.
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.
O Cartório Eleitoral certificou que: a) agremiação partidária não emitiu recibos para recebimento de doações; e b) não houve recebimento de
repasses de fundo partidário realizado tanto em âmbito estadual, quanto em âmbito nacional.
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu Parecer Conclusivo pela aprovação das contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, em consonância com o parecer do Chefe de Cartório Eleitoral, pelo julgamento das contas como
aprovadas.
É o relatório.
Decido.
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade simplificada de
declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o
fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva, publicação de edital no Diário da Justiça
Eletrônico, decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos da
Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, ausência de movimentação financeira, referente ao exercício financeiro de 2016, nada
constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento das contas
como prestadas e aprovadas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas prestadas pela PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB de GUAPOREMA/PR,
referente ao exercício financeiro de 2016, com supedâneo no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e nos artigos 45, inciso VIII, “a” e 46, inciso I, ambos
da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do trânsito em
julgado.
Diligências necessárias, após arquive-se.
Cidade Gaúcha/PR, 08 de março de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 46-50.2017.6.16.0127
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DEMOCRATAS - DEM – GUAPOREMA/PR
INTERESSADO: DIOMEDES DE SOUZA (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
ADVOGADO: DR. JOSÉ RAKI THEODORO GUIMARÃES – OAB/PR 35.654
DECISÃO
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada Resolução TSE nº 23.464/2015.
As contas foram apresentadas por advogado regularmente constituído nos autos. As peças contábeis foram devidamente assinadas pelo
presidente, tesoureiro e contador.
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido objeto
de impugnação, conforme certidão constante nos autos.
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.
O Cartório Eleitoral certificou que: a) agremiação partidária não emitiu recibos para recebimento de doações; e b) não houve recebimento de
repasses de fundo partidário realizado tanto em âmbito estadual, quanto em âmbito nacional.
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu Parecer Conclusivo pela aprovação das contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, em consonância com o parecer do Chefe de Cartório Eleitoral, pelo julgamento das contas como
aprovadas.
É o relatório.
Decido.
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade simplificada de
declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o
fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva, publicação de edital no Diário da Justiça
Eletrônico, decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos da
Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, ausência de movimentação financeira, referente ao exercício financeiro de 2016, nada
constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
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Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento das contas
como prestadas e aprovadas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas prestadas pela PARTIDO DEMOCRATAS – DEM de GUAPOREMA/PR, referente
ao exercício financeiro de 2016, com supedâneo no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e nos artigos 45, inciso VIII, “a” e 46, inciso I, ambos da
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do trânsito em
julgado.
Diligências necessárias, após arquive-se.
Cidade Gaúcha/PR, 08 de março de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 54-27.2017.6.16.0127
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB – GUAPOREMA/PR
INTERESSADO: ALDO LUIZ ANTEA (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
ADVOGADO: DR. CLAUDIO MICHELIN BIASUZ – OAB/PR 33.788
DECISÃO
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada Resolução TSE nº 23.464/2015.
As contas foram apresentadas por advogado regularmente constituído nos autos. As peças contábeis foram devidamente assinadas pelo
presidente, tesoureiro e contador.
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido objeto
de impugnação, conforme certidão constante nos autos.
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.
O Cartório Eleitoral certificou que: a) agremiação partidária não emitiu recibos para recebimento de doações; e b) não houve recebimento de
repasses de fundo partidário realizado tanto em âmbito estadual, quanto em âmbito nacional.
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu Parecer Conclusivo pela aprovação das contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, em consonância com o parecer do Chefe de Cartório Eleitoral, pelo julgamento das contas como
aprovadas.
É o relatório.
Decido.
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade simplificada de
declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o
fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva, publicação de edital no Diário da Justiça
Eletrônico, decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos da
Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, ausência de movimentação financeira, referente ao exercício financeiro de 2016, nada
constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento das contas
como prestadas e aprovadas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas prestadas pela PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO –
PMDB de GUAPOREMA/PR, referente ao exercício financeiro de 2016, com supedâneo no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e nos artigos 45, inciso
VIII, “a” e 46, inciso I, ambos da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do trânsito em
julgado.
Diligências necessárias, após arquive-se.
Cidade Gaúcha/PR, 08 de março de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 56-94.2017.6.16.0127
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOLIDARIEDADE - SD – GUAPOREMA/PR
INTERESSADO: ELISILTON GUIMARÃES CIARINI (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
ADVOGADO: DR. CLAUDIO MICHELIN BIASUZ – OAB/PR 33.788

DECISÃO
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada Resolução TSE nº 23.464/2015.
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As contas foram apresentadas por advogado regularmente constituído nos autos. As peças contábeis foram devidamente assinadas pelo
presidente, tesoureiro e contador.
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido objeto
de impugnação, conforme certidão constante nos autos.
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.
O Cartório Eleitoral certificou que: a) agremiação partidária não emitiu recibos para recebimento de doações; e b) não houve recebimento de
repasses de fundo partidário realizado tanto em âmbito estadual, quanto em âmbito nacional.
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu Parecer Conclusivo pela aprovação das contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, em consonância com o parecer do Chefe de Cartório Eleitoral, pelo julgamento das contas como
aprovadas.
É o relatório.
Decido.
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade simplificada de
declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o
fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva, publicação de edital no Diário da Justiça
Eletrônico, decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos da
Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, ausência de movimentação financeira, referente ao exercício financeiro de 2016, nada
constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento das contas
como prestadas e aprovadas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas prestadas pela PARTIDO SOLIDARIEDADE – SD de GUAPOREMA/PR, referente
ao exercício financeiro de 2016, com supedâneo no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e nos artigos 45, inciso VIII, “a” e 46, inciso I, ambos da
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do trânsito em
julgado.
Diligências necessárias, após arquive-se.
Cidade Gaúcha/PR, 08 de março de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 68-11.2017.6.16.0127
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS – TAPIRA/PR
INTERESSADO: PAULO VICTOR DE OLIVEIRA FREITAS (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
ADVOGADO: DR. RONALD ROGERIO LOPES SMARZARO – OAB/PR 29.463

DECISÃO
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada Resolução TSE nº 23.464/2015.
As contas foram apresentadas por advogado regularmente constituído nos autos. As peças contábeis foram devidamente assinadas pelo
presidente, tesoureiro e contador.
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido objeto
de impugnação, conforme certidão constante nos autos.
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.
O Cartório Eleitoral certificou que: a) agremiação partidária não emitiu recibos para recebimento de doações; e b) não houve recebimento de
repasses de fundo partidário realizado tanto em âmbito estadual, quanto em âmbito nacional.
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu Parecer Conclusivo pela aprovação das contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, em consonância com o parecer do Chefe de Cartório Eleitoral, pelo julgamento das contas como
aprovadas.
É o relatório.
Decido.
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade simplificada de
declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o
fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva, publicação de edital no Diário da Justiça
Eletrônico, decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos da
Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, ausência de movimentação financeira, referente ao exercício financeiro de 2016, nada
constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
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Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento das contas
como prestadas e aprovadas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas prestadas pela PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS de
TAPIRA/PR, referente ao exercício financeiro de 2016, com supedâneo no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e nos artigos 45, inciso VIII, “a” e 46,
inciso I, ambos da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do trânsito em
julgado.
Diligências necessárias, após arquive-se.
Cidade Gaúcha/PR, 08 de março de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 70-78.2017.6.16.0127
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC – TAPIRA/PR
INTERESSADO: TIAGO CABRERA DE OLIVEIRA (Presidente da Comissão Executiva Municipal)
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016
ADVOGADO: DRA. SIMONE JANUARIA DE LIMA SILVA – OAB/PR 68.408

DECISÃO
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada Resolução TSE nº 23.464/2015.
As contas foram apresentadas por advogado regularmente constituído nos autos. As peças contábeis foram devidamente assinadas pelo
presidente, tesoureiro e contador.
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido objeto
de impugnação, conforme certidão constante nos autos.
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.
O Cartório Eleitoral certificou que: a) agremiação partidária não emitiu recibos para recebimento de doações; e b) não houve recebimento de
repasses de fundo partidário realizado tanto em âmbito estadual, quanto em âmbito nacional.
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu Parecer Conclusivo pela aprovação das contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, em consonância com o parecer do Chefe de Cartório Eleitoral, pelo julgamento das contas como
aprovadas.
É o relatório.
Decido.
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade simplificada de
declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o
fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.
Com isso, deve-se tão somente proceder à verificação acerca do adequado procedimento e da veracidade do que foi declarado.
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva, publicação de edital no Diário da Justiça
Eletrônico, decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos nos demais órgãos da
Justiça Eleitoral.
Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado, ausência de movimentação financeira, referente ao exercício financeiro de 2016, nada
constou nestes autos que pudesse indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade.
Nesse sentido, foi a análise técnica em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento das contas
como prestadas e aprovadas.
Isto Posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas prestadas pela PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC de TAPIRA/PR, referente ao
exercício financeiro de 2016, com supedâneo no art. 37, da Lei nº 9.096/95 e nos artigos 45, inciso VIII, “a” e 46, inciso I, ambos da Resolução
TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do trânsito em
julgado.
Diligências necessárias, após arquive-se.
Cidade Gaúcha/PR, 08 de março de 2018.
Fernanda Batista Dornelles
Juíza Eleitoral

128ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral
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INTIMAÇÃO
Representação nº. 37-85.2017.6.16.0128
Natureza: Representação
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: SIGILOSO
Advogado: Djalma Bozze dos Santos – OAB/PR nº. 48.349
Município: SIGILOSO
Por ordem do Doutor Christian Reny Gonçalves, MM. Juiz Eleitoral desta 128ª ZE, INTIMAÇÃO, na forma da lei, do(a) representado(a), por seu
advogado constituído, Dr. Djalma Bozze dos Santos – OAB/PR nº. 48.349, do r. despacho de fls. 169, com o seguinte teor: “(...)1 – Diante do
trânsito em julgado certificado em fls. 168, DETERMINO o arquivamento do presente feito, nos termos do artigo 387 do Provimento 02/2018 da
CRE-PR; 2. Diligências necessárias; 3. Ciência ao Ministério Público Eleitoral; 4. Intime-se. Alto Piquiri, 09 de março de 2018. CHRISTIAN
RENY GONÇALVES, JUIZ DA 128ª ZONA ELEITORAL"

INTIMAÇÃO
Representação nº. 35-18.2017.6.16.0128
Natureza: Representação
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: SIGILOSO
Advogado: Cláudio Décio Caetano – OAB/PR nº. 38.321
Município: SIGILOSO
Por ordem do Doutor Christian Reny Gonçalves, MM. Juiz Eleitoral desta 128ª ZE, INTIMAÇÃO, na forma da lei, do(a) representado(a), por seu
advogado constituído, Dr. Cláudio Décio Caetano – OAB/PR nº. 38.321, do r. despacho de fls. 221, com o seguinte teor: “(...)1 – Diante do
trânsito em julgado certificado em fls. 220, DETERMINO o arquivamento do presente feito, nos termos do artigo 387 do Provimento 02/2018 da
CRE-PR; 2. Diligências necessárias; 3. Ciência ao Ministério Público Eleitoral; 4. Intime-se. Alto Piquiri, 09 de março de 2018. CHRISTIAN
RENY GONÇALVES, JUIZ DA 128ª ZONA ELEITORAL"

130ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

edital balanço patrimonial
E D I T A L N.º 08/2018
(Prazo 15 dias)
O Excelentíssimo Sr. Dr. Christiano Camargo, Juiz da 130ª Zona Eleitoral de Realeza, Estado do Paraná, na forma da lei,
FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, em cumprimento ao artigo 31, §1º da Resolução TSE
23.464/2015 e artigo 35, parágrafo único, da Lei dos Partidos Políticos (9.096/95), que se encontra disponível em anexo, o Demonstrativo do
Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial do partido abaixo listado, referente à Prestação de Contas Anual - Exercício 2016.
Dado e Passado neste Cartório da 130ª Zona Eleitoral de Realeza, Estado do Paraná, aos 12 dias do mês de março de 2018. Eu, __________
(Luciano Augusto da Silva), Analista Judiciário da 130ª Zona Eleitoral, o editei e subscrevi.
Luciano Augusto da Silva
Analista Judiciário da 130ª Zona Eleitoral
Subscrição autorizada pela Portaria n.º 01/2016

AUTOS
01-03.2018.6.16.0130
Empresa:
CNPJ:

PARTIDO
PARTIDO DOS TRABALHADORES-PT

MUNICÍPIO
REALEZA/PR

PARTIDO DOS TRABALHADORES
05.923.312/0001-90

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2016
Descrição
Receitas Operacionais - Outros Recursos
FILIADOS
Total das Receitas Operacionais
Despesas Financeiras
Comissões e Taxas Bancárias
Outras Despesas Operacionais
Serviços Contábeis
Serviços Cartorários

Saldo

Total

00

00
5533,45
(94,35)

(94,35)
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Resultado operacional líquido
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
_______________________________________
CLAUDEMIR CHAVES
PRESIDENTE
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_______________________________________
VANDERSON PÉRICO
Reg. no CRC - PR sob o No. 052023/O-8

sentença
Petição n.º 55-03.2017.6.16.0130
Classe 24
Município: Realeza
Partes: Partido da República-PR
Advogada: Luana Patricia Rabelo Grando – OAB/PR n.º 73704
Juiz: Christiano Camargo
“Publicação na forma da lei, do teor da decisão proferida em 08/03/2018, pelo MMº Juiz Eleitoral, Dr. Christiano Camargo, no feito acima
referido, conforme dispositivo que segue:
“Ante o exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas partidárias pelo PARTIDO DA REPÚBLICA-PR de Realeza/PR ,
referentes ao exercício financeiro 2016, o que faço com fundamento nos artigos 45, VIII, “a”, e 46, II, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Efetuem-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).
Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito, com as anotações pertinentes.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Realeza, 08 de março de 2018.

CHRISTIANO CAMARGO
Juiz Eleitoral

145ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 182-27.2017.6.16.0145
CANDIDATO: ROBERTO ROSA REIS
ADVOGADO(S): FERNANDO BUENO DE CASTRO, OAB/PR nº 42.637;
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO – OAB/PR42.621;
EDUARDO VIEIRA DE SOUZA BARBOSA OAB/PR nº48.709 ;
JULIAN FLEURY DA ROCHA OAB/PRnº61193;
1. Intime-se a parte para manifestação, em 03 (três) dias, sobre o Parecer Técnico Conclusivo (fls 48) bem como a juntada de
documentos;
2. Expeça-se ofício ao Tribunal Regional Eleitoral solicitando a anulação do débito em dívida ativa, conforme decisão prolatada
nos autos de Recurso Eleitoral nº 24-35.2017.6.16.0145 (Acórdão 53632);
3. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação da parte, abra- se vista ao Ministério Público para parecer em 48 horas.
Curitiba, 13 de março de 2018.
(a)VANESSA BASSANI

154ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

JUÍZO DA 154ª ZONA ELEITORAL: RELAÇÃO 03/2018
154ª Zona Eleitoral
Atos do Juiz Eleitoral
PUBLICAÇÃO DE SETENÇA
AUTOS Nº 63-05.2017.6.16.0154
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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NATUREZA: REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: SIGILOSO
ADVOGADO DO REPRESENTADO: REGINALDO FABRICIO DOS SANTOS (OAB/PR 42.002); PAULO JUSTINIANO DE SOUZA (OAB/PR
42.003)
REPRESENTAÇÃO N.º 63-05.2017.6.16.0154
Vistos e examinados estes autos de REPRESENTAÇÃO ELEITORAL, sob o n.º 63-05.2017.6.16.0154, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL em face de SIGILOSO. O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por sua DD. Promotora de Justiça, promoveu a presente
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL em face de SIGILOSO, devidamente qualificado à fl. 02, alegando, em síntese, que a Receita Federal
noticiou que, nas Eleições Municipais do ano de 2016, o ora representado doou valores para campanha em montante acima do admitido em lei
(o excesso foi estimado em R$ 757,11 – setecentos e cinquenta reais e onze centavos), com violação à norma do artigo 23, da Lei nº 9504/97.
Destarte, o Parquet requereu a condenação do representado ao pagamento da multa prevista no artigo 23, § 3º, da mesma Lei. Liminarmente,
formulou pedido de acesso a informações sigilosas do representado que foram apresentadas à Receita Federal, pertinentes à doação para
campanhas eleitorais em 2016 e aos rendimentos brutos que declarou para o exercício de 2016, ano-calendário 2015. Também requereu que o
feito tramitasse em segredo de Justiça, e que houvesse a anotação da inelegibilidade no cadastro eleitoral do representado após sua
condenação em segunda instância ou trânsito em julgado da condenação. Anexou os documentos de fls. 05/06. O pedido liminar foi deferido
na decisão de fls. 08, bem como a decretação do segredo de justiça. Na oportunidade também houve a determinação de notificação do
representado para oferecimento de defesa. A Receita Federal apresentou o documento de fl. 13. Por seu defensor constituído, o representado
acostou sua Defesa às fls. 19/23, oportunidade em que alegou, em resenha, que a doação eleitoral foi realizada pelo condomínio rural familiar,
o qual teria renda suficiente para a doação; e que sendo casado com o regime de comunhão universal de bens, pacífico o entendimento do
TSE da admissão da junção dos rendimentos dos cônjuges para efeitos de doação eleitoral. Alegou ainda que a possibilidade de
inelegibilidade deveria ser afastada, uma vez que o suposto valor excedido a título de doação seria ínfimo, não podendo configurar má-fé.
Enfim, deduziu pedido de improcedência. Anexou documentos às fls. 24/62. O Ministério Público (fl. 66), com assento na documentação
coligida aos autos, acusou ciência quanto ao conteúdo da defesa, afirmando que oportunamente apresentaria alegações de mérito. Foram
apresentadas Alegações Finais pelo representado (fl. 73), o qual fez de forma remissiva, ratificando defesa e documentos já juntados aos
autos. Às fls. 75/82, foram acostadas as Alegações Finais do Ministério Público, o qual pugna: pelo acolhimento do pedido da defesa para
somar os rendimentos do representado e de sua esposa para fins de cálculo do rendimento bruto; pela condenação do representado ao
pagamento de multa no valor de cinco a dez vezes a quantia doada em excesso; para afastar o pedido de inelegibilidade requerido na petição
de fls. 02/04. É O BREVE RELATO. À DECISÃO. Quanto a alegação do representado de que a doação teria sido realizada pelo condomínio
rural familiar, tanto a legislação vigente (Lei nº 9.504/1997) quanto a jurisprudência apresentada pelo Parquet (fls. 75/82), apontam para a
impossibilidade em considerar a soma dos rendimentos de grupo familiar para efeitos de doação eleitoral. Acolho o pedido para considerar os
rendimentos dos cônjuges para efeito do cálculo do limite legal de doação eleitoral, em consequência do regime de comunhão universal de
bens do casal, conforme entendimento do TSE (Ac. de 24/3/2015 no AgR-Respe n.º 45663, rel. Min. Luiz Fux). Em consonância com a
informação da Receita Federal de fl. 13, e na esteira da manifestação do Ministério Público de fls. 75/82, vislumbra-se que, somados os
rendimentos do representado e de seu cônjuge, perfazem o valor de R$ 42.428,87. Destarte, como o teto máximo para doação eleitoral, de
acordo com o artigo 23, § 1º, da Lei nº 9504/97, é de 10% sobre a soma do rendimento bruto, depreende-se que referido teto, no caso do
representado, era de R$ 4.242,88. Assim, levando-se em conta que o representado efetuou doação de R$ 5.000,00, exsurge a quantia de R$
757,11 (setecentos e cinquenta e sete reais e onze centavos) como acima do limite legal. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial
para o fim de CONDENAR o representado SIGILOSO, qualificado à fl. 02, a pagar multa equivalente a cinco vezes a quantia doada em
excesso, qual seja, cinco vezes a importância de R$ 757,11 (setecentos e cinquenta e sete reais e onze centavos), o que faço com base no
artigo 23, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 e no artigo 21, § 3º, da Resolução nº 23463/2015, do TSE. Considerando o valor excedente ínfimo da
doação, acolho o pedido de não aplicabilidade de inelegibilidade ao representado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Maringá, 09 de março
de 2018. JULIANO ALBINO MANICA Juiz Eleitoral.
AUTOS Nº 64-87.2017.6.16.0154
NATUREZA: REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: SIGILOSO
ADVOGADO DO REPRESENTADO: JULIANA DUCATTI SCODRO (OAB/PR 74.380)
REPRESENTAÇÃO N.º 64-87.2017.6.16.0154
Trata-se de REPRESENTAÇÃO, oferecida pelo Ministério Público Eleitoral, formulada em face de SIGILOSO, aferindo que o mesmo teria
extrapolado os limites legais de doações para a campanha eleitoral no ano de 2016, contrariando, portanto, disposição legal atinente a espécie
(art. 23, §1º, da Lei n.º 9.504/97). O Parquet, por sua vez, após destacada fundamentação, opinou pela improcedência dos pedidos formulados
na Representação de fls. 02/04, uma vez que, considerando os rendimentos brutos totais do representado, auferidos em 2015, não houve a
extrapolação dos valores doados na Eleição de 2016. Ainda o Ministério Público pede que seja encaminhado ofício à Delegacia da Receita
Federal em Maringá, com cópia dos presentes autos, uma vez que vislumbra indícios da prática de ilícitos tributários por parte do representado.
Sendo assim, tendo o Ministério Público Eleitoral chegado à conclusão de inexistência de ilícito eleitoral, acolho a promoção de fls. 48/52 e
julgo improcedentes os pedidos formulados na Representação de fls. 02/04; ainda defiro o encaminhamento de ofício à Receita Federal em
Maringá, conforme solicitado. Arquivem-se, pois. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Maringá, 09 de março de 2018. JULIANO ALBINO
MANICA Juiz Eleitoral
AUTOS Nº 65-72.2017.6.16.0154
NATUREZA: REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: SIGILOSO
ADVOGADO DO REPRESENTADO: JOSÉ RAMIL POPPI JUNIOR (OAB/PR 56.902); ADRIEL BORGES SIMONI (OAB/PR 56.893); CARLOS
OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (OAB/PR 52.693)
REPRESENTAÇÃO N.º 65-72.2017.6.16.0154
Trata-se de REPRESENTAÇÃO, oferecida pelo Ministério Público Eleitoral, formulada em face de SIGILOSO, aferindo que o mesmo teria
extrapolado os limites legais de doações para a campanha eleitoral no ano de 2016, contrariando, portanto, disposição legal atinente a espécie
(art. 23, §1º, da Lei n.º 9.504/97). O Parquet, por sua vez, após destacada fundamentação, opinou pela improcedência dos pedidos formulados
na Representação de fls. 02/04, uma vez que, considerando os rendimentos brutos totais do representado, auferidos em 2015, não houve a
extrapolação dos valores doados na Eleição de 2016. Sendo assim, tendo o Ministério Público Eleitoral chegado à conclusão de inexistência de
ilícito eleitoral, acolho a promoção de fls. 41/45 e julgo improcedentes os pedidos formulados na Representação de fls. 02/04. Arquivem-se,
pois. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Maringá, 09 de março de 2018. JULIANO ALBINO MANICA Juiz Eleitoral da 154ª Zona Eleitoral
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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AUTOS Nº 66-57.2017.6.16.0154
NATUREZA: REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: SIGILOSO
ADVOGADO DO REPRESENTADO: CRISTIANE TELLES CASTALDO ZANONI (OAB/PR 69.514)
REPRESENTAÇÃO N.º 66-57.2017.6.16.0154
Vistos e examinados estes autos de REPRESENTAÇÃO ELEITORAL, sob o n.º 66-57.2017.6.16.0154, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL em face de SIGILOSO. O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por sua DD. Promotora de Justiça, promoveu a presente
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL em face de SIGILOSO, devidamente qualificado à fl. 02, alegando, em síntese, que a Receita Federal
noticiou que, nas Eleições Municipais do ano de 2016, o ora representado doou valores para campanha em montante acima do admitido em lei
(o excesso foi estimado em R$ 679,42 – seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos), com violação à norma do artigo 23, da
Lei nº 9504/97. Destarte, o Parquet requereu a condenação do representado ao pagamento da multa prevista no artigo 23, § 3º, da mesma Lei.
Liminarmente, formulou pedido de acesso a informações sigilosas do representado que foram apresentadas à Receita Federal, pertinentes à
doação para campanhas eleitorais em 2016 e aos rendimentos brutos que declarou para o exercício de 2016, ano-calendário 2015. Também
requereu que o feito tramitasse em segredo de Justiça, e que houvesse a anotação da inelegibilidade no cadastro eleitoral do representado
após sua condenação em segunda instância ou trânsito em julgado da condenação. Anexou os documentos de fls. 05/06. O pedido liminar foi
deferido na decisão de fls. 08, bem como a decretação do segredo de justiça. Na oportunidade também houve a determinação de notificação
do representado para oferecimento de defesa. Por seu defensor constituído, o representado acostou sua Defesa às fls. 12/16, oportunidade em
que alegou, em resenha, que o valor da doação eleitoral, por equivoco, fora transferido de uma única conta, contudo tal valor deveria ter sido
dividido entre ele e sua esposa, filha do donatário, o qual não excederia o limite legal. Requereu ainda a observância ao princípio da
Razoabilidade e Proporcionalidade para aplicação de multa em seu mínimo legal, e arrolou testemunhas. Anexou documentos às fls. 17/32. A
Receita Federal apresentou o documento de fl. 34. O Ministério Público (fl. 38), com assento na documentação coligida aos autos, acusou
ciência quanto ao conteúdo da defesa, afirmando que oportunamente apresentaria alegações de mérito. Às fls. 45/51, foram acostadas as
Alegações Finais do Ministério Público, o qual pugna pelo indeferimento do pedido da defesa para produção de prova testemunhal (fl. 12/15), e
pela condenação do representado ao pagamento de mula no valor de cinco a dez vezes a quantia doada em excesso. Foram apresentadas
Alegações Finais pela Defesa (fl. 53/59), a qual requereu: absolvição do representado pela improcedência das acusações; o não acolhimento
do pedido formulado pelo Parquet para tornar o representado inelegível; e ainda, havendo condenação, a aplicação do Princípio da
Razoabilidade e da Proporcionalidade quando da majoração da multa. É O BREVE RELATO. À DECISÃO. Deixo de acolher o pedido para
considerar os rendimentos do representado e de seu cônjuge para efeito do cálculo do limite legal de doação eleitoral, em consequência da
falta de comprovação do regime de comunhão universal de bens do casal. Indefiro pedido de produção de prova testemunhal formulado pela
defesa, pois desnecessária a elucidação dos fatos. Em consonância com a informação da Receita Federal de fl. 34, o rendimento do
representado perfaz o valor de R$ 36.605,81. Destarte, como o teto máximo para doação eleitoral, de acordo com o artigo 23, § 1º, da Lei nº
9504/97, é de 10% sobre a soma do rendimento bruto, e tendo o representado efetuado doação de R$ 4.340,00, exsurge a quantia de R$
679,42 (seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos) como acima do limite legal. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o
pedido inicial para o fim de CONDENAR o representado SIGILOSO, qualificado à fl. 02, a pagar multa equivalente a cinco vezes a quantia
doada em excesso, qual seja, cinco vezes a importância de R$ 679,42 (seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos), o que
faço com base no artigo 23, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 e no artigo 21, § 3º, da Resolução nº 23463/2015, do TSE. Considerando o valor
excedente ínfimo da doação, acolho o pedido de não aplicabilidade de inelegibilidade ao representado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Maringá, 09 de março de 2018. JULIANO ALBINO MANICA Juiz Eleitoral

171ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

CERTIDÃO - PRAZO PARA CONTRARRAZÕES DE RECURSO
Representação nº 2-93.2017.6.16.0171
Protocolo: 342.443/2016
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: Antonio Angelo Prodóscimo
Advogado: Celma Karine Castro Cavali – OAB/PR 67.456, Elza Siqueira da Cruz OAB/PR n 68.241
CERTIDÃO: “Certifico e dou fé, para ciência do representado, que o Ministério Público Eleitoral apresentou RECURSO ELEITORAL contra a
sentença prolatada às fls. 188/190.”

175ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÃO
REPRESENTAÇÃO Nº. 30-77.2017.6.16.0004
PROTOCOLO: 95.227/2017
REPRESENTANTE: SIGILOSO
REPRESENTADO(S): SIGILOSO
Advogado(s): ROBSON SABINO TELES DA SILVA (OAB/PR 71.009)
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Intimação, na forma da lei, do(s) procurador(es) do(a) Representado(a), do r. despacho proferido pela MMª. Juíza Eleitoral da 175º
Zona Eleitoral de Curitiba/PR, Doutora Luciani de Lourdes Tesseroli Maronezi, nos autos acima discriminados:
Trata-se de Representação Eleitoral por Doação Irregular oferecida pelo “SIGILOSO” em face de “SIGILOSO”.
Recebida a representação, o representado foi regularmente notificado.
O representado ofereceu defesa, às fls. 37/51, na qual arguiu, em prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição, sob o argumento
de que não houve doação acima dos limites legais. Juntou os documentos de fls.52/61.
O “SIGILOSO” opinou pela rejeição da prejudicial de mérito, com a regular produção probatória (fls. 63/65).
É o singelo relatório.
Decido.
I – Segundo consta do artigo 24-C, §3º da Lei 9.504/97, c/c o artigo 21, §4º, III, da Resolução TSE 23.463/2015, o prazo para
ajuizamento de representação por doação acima do limite legal – eleições de 2016 -, encerraram-se dia 31/12/2017.
Verifica-se que a presente representação eleitoral foi proposta em 22/11/2017 (fl. 02).
Logo, não há o que se indagar de prescrição ou decadência, nos termos aduzidos pela Defesa.
Sendo certo que o aventado pela Defesa, quanto a ausência de doação acima do limite legal, é matéria meritória a ser dirimida com a
regular instrução probatória.
Portanto, a rejeição da prejudicial de mérito é medida que se impõe.
II – Defiro a produção de provas, documental e oral, pleiteada pelas partes, consistente na expedição de ofício ao DETRAN-PR,
depoimento pessoal do representado e na oitiva de testemunhas arroladas às fls. 51.
OFICIE-SE ao DETRAN-PR, solicitando a remessa do extrato com o histórico do veículo objeto da doação.
Cumpra-se. Diligências necessárias.
Curitiba, 23 de fevereiro de 2018.
Luciani de Lourdes Tesseroli Maronezi
Juíza Eleitoral

INTIMAÇÃO
REPRESENTAÇÃO Nº. 30-77.2017.6.16.0004
PROTOCOLO: 95.227/2017
REPRESENTANTE: SIGILOSO
REPRESENTADO(S): SIGILOSO
Advogado(s): ROBSON SABINO TELES DA SILVA (OAB/PR 71.009)
Intimação, na forma da lei, do(s) procurador(es) do(a) Representado(a), do r. despacho proferido pela MMª. Juíza Eleitoral da 175º
Zona Eleitoral de Curitiba/PR, Doutora Luciani de Lourdes Tesseroli Maronezi, nos autos acima discriminados:
Considerando a juntada da petição pelo representado (fls. 70/84), abra-se vista ao “SIGILOSO”.
Após, voltem conclusos.
Curitiba, 28 de fevereiro de 2018.
Luciani de Lourdes Tesseroli Maronezi
Juíza Eleitoral

176ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

RELAÇÃO 004/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 112-14.2016.6.16.0176
CANDIDATO: JUAREZ SANTOS GUIMARÃES
ADVOGADO: DRA. LIS PATRIS FARIA FRANÇA (OAB/PR N. 64.882)
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo candidato a vereador no Município de Curitiba, Paraná, JUAREZ SANTOS GUIMARÃES,
referente ao pleito municipal de 2016, na forma estabelecida pela Resolução TSE 23.463/2015.
Preliminarmente, foi o processo instaurado de ofício por este Juízo, visando o controle acerca da apresentação e da regularidade das contas
parciais.
O candidato entregou as parciais e, após, apresentou suas contas finais de forma tempestiva.
O Relatório Preliminar para Expedição de Diligências apontou inconsistências na conta a serem sanada pelo candidato. Intimado para
esclarecimentos, quedou-se silente.
O Parecer Técnico Conclusivo manifestou-se pela desaprovação das contas.
Remetidos os autos ao douto Ministério Público Eleitoral, este também opinou pelo julgamento das contas como desaprovadas.
Intimado o candidato acerca dos pareceres técnico e ministerial, novamente não se manifestou.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
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Compulsando os autos, verifica-se que o requerente deixou de sanar duas inconsistências apontadas pelo Relatório Final de Exame, quais
sejam: não especificou despesas ou doações estimáveis em dinheiro com o Contador e o Advogado; omitiu em sua prestação despesa no
valor de R$ 429,50,00, junto à empresa “Newlaser Fotolitos Eireli - ME”, identificada através de circularização, informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, e despesa no valor de R$ 300,00, junto à empresa Jornal Boa
Vista em Páginas, conforme nota fiscal trazida à f. 7, o que infringiu o art. 48, I, g, da Resolução TSE n. 23.463/2015.
A propósito, dispõe o art. 48, I, da Resolução TSE n. 23.463/2015:
Art. 48. Ressalvado o disposto no art. 57, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
a) qualificação do candidato, dos responsáveis pela administração de recursos e do profissional habilitado em contabilidade;
b) recibos eleitorais emitidos;
c) recursos arrecadados, com a identificação das doações recebidas, financeiras ou estimáveis em dinheiro, e daqueles oriundos da
comercialização de bens e/ou serviços e da promoção de eventos;
d) receitas estimáveis em dinheiro, com a descrição:
1. do bem recebido, da quantidade, do valor unitário e da avaliação pelos preços praticados no mercado, com a identificação da fonte de
avaliação;
2. do serviço prestado, da avaliação realizada em conformidade com os preços habitualmente praticados pelo prestador, sem prejuízo da
apuração dos preços praticados pelo mercado, caso o valor informado seja inferior a estes;
e) doações efetuadas a outros partidos políticos e/ou outros candidatos;
f) transferência financeira de recursos entre o partido político e seu candidato, e vice-versa;
g) receitas e despesas, especificadas;
h) eventuais sobras ou dívidas de campanha;
i) gastos individuais realizados pelo candidato e pelo partido;
j) gastos realizados pelo partido político em favor do seu candidato;
k) comercialização de bens e/ou serviços e/ou da promoção de eventos, com a discriminação do período de realização, o valor total auferido, o
custo total, as especificações necessárias à identificação da operação e a identificação dos adquirentes dos bens ou serviços;
l) conciliação bancária, com os débitos e os créditos ainda não lançados pela instituição bancária, a qual deve ser apresentada quando houver
diferença entre o saldo financeiro do demonstrativo de receitas e despesas e o saldo bancário registrado em extrato, de forma a justificá-la;
[...].” (grifou-se)
A primeira inconsistência apontada não seria suficiente para macular as contas, tratando-se de mera ressalva. Por outro lado, a segunda
inconsistência apresenta-se, com efeito, como irregularidade grave, mesmo envolvendo despesas de pequeno valor, uma vez que compromete
a confiabilidade das contas.
Visa a prestação de contas aferir a lisura e legalidade da campanha eleitoral desenvolvida, conferindo transparência para divulgação do
montante das receitas arrecadadas, para identificação das suas respectivas origens e qual a destinação dada aos recursos arrecadados por
cada um dos Candidatos e Partidos Políticos, sendo que o conjunto de regras atinentes a tal aferição tem por objetivo obstar e sancionar o
abuso de poder econômico que possa interferir ou desvirtuar a real manifestação de vontade do eleitor.
Neste cenário, o fato do candidato omitir a realização de despesas revela uma presumida intenção dele em não ser transparente em sua
prestação de contas.
Cabe destacar que ele apresentou as notas fiscais dos referidos gastos em sua prestação; no entanto, os gastos não foram declarados à
Justiça Eleitoral e a conta bancária de campanha não teve movimentação (f. 24).
Restaram, assim, indícios de omissão sobre as verdadeiras receitas e despesas efetuadas pelo candidato, eivando as contas de vício e falta
de confiabilidade, o que impede que a Justiça Eleitoral avalize a presente prestação de contas, já que não poderia dar guarida a informações
sem o mínimo substrato documental.
Em via de consequência, há que se reconhecer que a irregularidade apontada enseja a desaprovação das contas, sem a possibilidade
inclusive de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em função da gravidade da irregularidade e da ausência de
manifesta boa-fé do candidato, o que impossibilita de forma expressiva o efetivo controle e fiscalização da Justiça Eleitoral sobre as contas de
campanha apresentadas.
Este entendimento coaduna com o posicionamento consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. IRREGULARIDADES. NATUREZA GRAVE. HIGIDEZ DAS CONTAS.
COMPROMETIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO.
1. No caso, não obstante o Tribunal a quo ter considerado sanadas algumas irregularidades, manteve a desaprovação das contas, em virtude
da subsistência das demais irregularidades, por considerá-las graves ao ponto de comprometer a regularidade, a confiabilidade e a
transparência dessas contas, impedindo a sua fiscalização pela Justiça Eleitoral.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em processos de prestação de contas, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
somente podem ser aplicados quando presentes os seguintes requisitos:
a) falhas que não comprometam a lisura do balanço contábil; b) irrelevância do percentual dos valores envolvidos em relação ao total
arrecadado; e c) ausência de comprovada má-fé do prestador de contas.
3. A impossibilidade de quantificar o montante da irregularidade relativa à realização de evento arrecadatório impede a aplicação do princípio
da insignificância ao caso, visto que não há como mensurar o percentual de tal falha em relação ao total arrecadado na campanha do
agravado.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (TSE, AgAI nº 571506, rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, acórdão de
15/03/2016, DJE de 20/04/2016)
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PREFEITO. OMISSÃO DE
RECEITA/DESPESA. DESAPROVAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
NO ACÓRDÃO. INVIABILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. Com base na compreensão da reserva legal proporcional, nem toda irregularidade identificada no âmbito do processo de prestação de
contas autoriza a automática desaprovação de contas de candidato ou de partido político, competindo à Justiça Eleitoral verificar se a
irregularidade foi capaz de inviabilizar a fiscalização das contas.
2. Não se aplicam ao caso os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois o Tribunal Regional Eleitoral, analisando o conjunto
probatório dos autos, concluiu que a irregularidade maculou as contas a ensejar-lhes a desaprovação.
3. A jurisprudência do TSE é firme em que a omissão de receitas/despesas é irregularidade que compromete a confiabilidade das contas.

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 045

Curitiba, quarta-feira, 14 de março de 2018

Página 35

4. É inviável a aplicação do princípio da insignificância, pois, em se tratando de receita/despesa omitida, inexiste parâmetro quanto ao valor
relativo aos serviços prestados e não declarados. Assim, não há como avaliar se se trata, ou não, de quantia com pouca representatividade
diante do contexto total das contas.
5. Agravo regimental desprovido. (TSE, AgRegRESPE nº 33677, rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes, acórdão de 05/03/2015, DJE de 08/04/2015)
Diante do exposto, julgo DESAPROVADAS as contas de JUAREZ SANTOS GUIMARÃES, com fundamento no art. 68, inciso III, da Resolução
de Regência.
Considerando o teor do art. 74, da Resolução TSE 23.463/15, determino a extração de cópia dos presentes autos e posterior encaminhamento
ao representante do Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar 64/90.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se.
Curitiba, 8 de março de 2018.
DOUGLAS MARCEL PERES
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 130-35.2016.6.16.0176
CANDIDATO: RUBENS ALVES DE CHAVES
ADVOGADO: DRA. LIS PATRIS FARIA FRANÇA (OAB/PR N. 64.882)
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo candidato a vereador no Município de Curitiba, Paraná, RUBENS ALVES DE CHAVES,
referente ao pleito municipal de 2016, na forma estabelecida pela Resolução TSE 23.463/2015.
Preliminarmente, foi o processo instaurado de ofício por este Juízo, visando o controle acerca da apresentação e da regularidade das contas
parciais.
O candidato não entregou as parciais mas, após, apresentou suas contas finais de forma tempestiva.
O Relatório Preliminar para Expedição de Diligências apontou inconsistências na conta a serem sanadas pelo candidato. Intimado para
esclarecimentos, quedou-se silente.
O Parecer Técnico Conclusivo manifestou-se pela desaprovação das contas.
Remetidos os autos ao douto Ministério Público Eleitoral, este também opinou pelo julgamento das contas como desaprovadas.
Intimado o candidato acerca dos pareceres técnico e ministerial, ele se manifestou, alegando que realizou despesa junto à empresa NewLaser,
mas que, por equívoco, não teria efetuado o pagamento conforme as regras eleitorais.
Expediu-se, então, novo parecer, dessa vez pela aprovação com ressalvas. Por sua vez, ao se manifestar novamente, o representante
ministerial manteve-se pela desaprovação das contas.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Compulsando os autos, verifica-se que o requerente deixou de sanar duas inconsistências apontadas pelo Relatório Final de Exame, quais
sejam: não especificou despesas ou doações estimáveis em dinheiro com o Contador e o Advogado; omitiu em sua prestação despesa no
valor de R$ 429,50,00, junto à empresa “Newlaser Fotolitos Eireli - ME”, identificada através de circularização, informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, o que infringiu o art. 48, I, g, da Resolução TSE n. 23.463/2015.
A propósito, dispõe o art. 48, I, da Resolução TSE n. 23.463/2015:
Art. 48. Ressalvado o disposto no art. 57, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
a) qualificação do candidato, dos responsáveis pela administração de recursos e do profissional habilitado em contabilidade;
b) recibos eleitorais emitidos;
c) recursos arrecadados, com a identificação das doações recebidas, financeiras ou estimáveis em dinheiro, e daqueles oriundos da
comercialização de bens e/ou serviços e da promoção de eventos;
d) receitas estimáveis em dinheiro, com a descrição:
1. do bem recebido, da quantidade, do valor unitário e da avaliação pelos preços praticados no mercado, com a identificação da fonte de
avaliação;
2. do serviço prestado, da avaliação realizada em conformidade com os preços habitualmente praticados pelo prestador, sem prejuízo da
apuração dos preços praticados pelo mercado, caso o valor informado seja inferior a estes;
e) doações efetuadas a outros partidos políticos e/ou outros candidatos;
f) transferência financeira de recursos entre o partido político e seu candidato, e vice-versa;
g) receitas e despesas, especificadas;
h) eventuais sobras ou dívidas de campanha;
i) gastos individuais realizados pelo candidato e pelo partido;
j) gastos realizados pelo partido político em favor do seu candidato;
k) comercialização de bens e/ou serviços e/ou da promoção de eventos, com a discriminação do período de realização, o valor total auferido, o
custo total, as especificações necessárias à identificação da operação e a identificação dos adquirentes dos bens ou serviços;
l) conciliação bancária, com os débitos e os créditos ainda não lançados pela instituição bancária, a qual deve ser apresentada quando houver
diferença entre o saldo financeiro do demonstrativo de receitas e despesas e o saldo bancário registrado em extrato, de forma a justificá-la;
[...].” (grifou-se)
A primeira inconsistência apontada não seria suficiente para macular as contas, tratando-se de mera ressalva. Por outro lado, a segunda
inconsistência apresenta-se, com efeito, como irregularidade grave, mesmo envolvendo despesa de pequeno valor, uma vez que compromete
a confiabilidade das contas.
Como bem expôs o douto Promotor Eleitoral à f. 36, “visa a prestação de contas aferir a lisura e legalidade da campanha eleitoral
desenvolvida, conferindo transparência para divulgação do montante das receitas arrecadadas, para identificação das suas respectivas origens
e qual a destinação dada aos recursos arrecadados por cada um dos Candidatos e Partidos Políticos, sendo que o conjunto de regras
atinentes a tal aferição tem por objetivo obstar e sancionar o abuso de poder econômico que possa interferir ou desvirtuar a real manifestação
de vontade do eleitor.”
Neste cenário, o fato do candidato omitir a realização de despesa revela uma presumida intenção dele em não ser transparente em sua
prestação de contas.
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Cabe destacar que ele apresentou a nota fiscal do referido gasto em sua prestação; no entanto, o gasto não foi declarado à Justiça Eleitoral
(nem após o Relatório de Diligências) e a conta bancária de campanha demonstra as seguintes movimentações (f. 17): depósito no valor de R$
479,00 com o CPF do candidato (receita esta não declarada na prestação) e saque deste mesmo valor em 07/10/2016 (sendo que a nota fiscal
apresentada indica uma despesa realizada em 28/09/2016).
Restaram, assim, indícios de omissão sobre as verdadeiras receitas e despesas efetuadas pelo candidato, eivando as contas de vício e falta
de confiabilidade, o que impede que a Justiça Eleitoral avalize a presente prestação de contas, já que não poderia dar guarida a informações
sem o mínimo substrato documental.
Em via de consequência, há que se reconhecer que a irregularidade apontada enseja a desaprovação das contas, sem a possibilidade
inclusive de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em função da gravidade da irregularidade e da ausência de
manifesta boa-fé do candidato, o que impossibilita de forma expressiva o efetivo controle e fiscalização da Justiça Eleitoral sobre as contas de
campanha apresentadas.
Este entendimento coaduna com o posicionamento consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. IRREGULARIDADES. NATUREZA GRAVE. HIGIDEZ DAS CONTAS.
COMPROMETIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO.
1. No caso, não obstante o Tribunal a quo ter considerado sanadas algumas irregularidades, manteve a desaprovação das contas, em virtude
da subsistência das demais irregularidades, por considerá-las graves ao ponto de comprometer a regularidade, a confiabilidade e a
transparência dessas contas, impedindo a sua fiscalização pela Justiça Eleitoral.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em processos de prestação de contas, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
somente podem ser aplicados quando presentes os seguintes requisitos:
a) falhas que não comprometam a lisura do balanço contábil; b) irrelevância do percentual dos valores envolvidos em relação ao total
arrecadado; e c) ausência de comprovada má-fé do prestador de contas.
3. A impossibilidade de quantificar o montante da irregularidade relativa à realização de evento arrecadatório impede a aplicação do princípio
da insignificância ao caso, visto que não há como mensurar o percentual de tal falha em relação ao total arrecadado na campanha do
agravado.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (TSE, AgAI nº 571506, rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, acórdão de
15/03/2016, DJE de 20/04/2016)
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PREFEITO. OMISSÃO DE
RECEITA/DESPESA. DESAPROVAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
NO ACÓRDÃO. INVIABILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. Com base na compreensão da reserva legal proporcional, nem toda irregularidade identificada no âmbito do processo de prestação de
contas autoriza a automática desaprovação de contas de candidato ou de partido político, competindo à Justiça Eleitoral verificar se a
irregularidade foi capaz de inviabilizar a fiscalização das contas.
2. Não se aplicam ao caso os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois o Tribunal Regional Eleitoral, analisando o conjunto
probatório dos autos, concluiu que a irregularidade maculou as contas a ensejar-lhes a desaprovação.
3. A jurisprudência do TSE é firme em que a omissão de receitas/despesas é irregularidade que compromete a confiabilidade das contas.
4. É inviável a aplicação do princípio da insignificância, pois, em se tratando de receita/despesa omitida, inexiste parâmetro quanto ao valor
relativo aos serviços prestados e não declarados. Assim, não há como avaliar se se trata, ou não, de quantia com pouca representatividade
diante do contexto total das contas.
5. Agravo regimental desprovido. (TSE, AgRegRESPE nº 33677, rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes, acórdão de 05/03/2015, DJE de 08/04/2015)
Diante do exposto, julgo DESAPROVADAS as contas de RUBENS ALVES DE CHAVES, com fundamento no art. 68, inciso III, da Resolução
de Regência.
Considerando o teor do art. 74, da Resolução TSE 23.463/15, determino a extração de cópia dos presentes autos e posterior encaminhamento
ao representante do Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar 64/90.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se.
Curitiba, 8 de março de 2018.
DOUGLAS MARCEL PERES
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 89-68.2016.6.16.0176
CANDIDATO: BEATRIZ FREIRE RODRIGUES
ADVOGADO: DRA. LIS PATRIS FARIA FRANÇA (OAB/PR N. 64.882)
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas apresentada pela candidata à vereadora no Município de Curitiba, Paraná, BEATRIZ FREIRE RODRIGUES,
referente ao pleito municipal de 2016, na forma estabelecida pela Resolução TSE 23.463/2015.
Preliminarmente, foi o processo instaurado de ofício por este Juízo, visando o controle acerca da apresentação e da regularidade das contas
parciais.
A candidata não entregou as parciais, mas, após, apresentou suas contas finais de forma tempestiva.
O Relatório Preliminar para Expedição de Diligências apontou inconsistência na conta a ser sanada pela candidato. Intimada para
esclarecimentos, quedou-se silente.
O Parecer Técnico Conclusivo manifestou-se pela desaprovação das contas.
Remetidos os autos ao douto Ministério Público Eleitoral, este também opinou pelo julgamento das contas como desaprovadas.
Intimada a candidata acerca dos pareceres técnico e ministerial, ela novamente não se manifestou.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Compulsando os autos, verifica-se que a requerente deixou de sanar três inconsistências apontadas pelo Relatório Final de Exame, quais
sejam: não especificou despesa ou doação estimável em dinheiro com o contador; declarou doações estimáveis em dinheiro recebidas da
candidata Maria Victoria B. Barros em valores diferentes das notas fiscais que apresentou para comprová-las; e omitiu despesa no valor de R$
330,50, junto à empresa “Newlaser Fotolitos Eireli - ME”, identificada através de circularização, informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, o que infringiu o art. 48, I, g, da Resolução TSE n. 23.463/2015.
A propósito, dispõe o art. 48, I, da Resolução TSE n. 23.463/2015:
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Art. 48. Ressalvado o disposto no art. 57, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
a) qualificação do candidato, dos responsáveis pela administração de recursos e do profissional habilitado em contabilidade;
b) recibos eleitorais emitidos;
c) recursos arrecadados, com a identificação das doações recebidas, financeiras ou estimáveis em dinheiro, e daqueles oriundos da
comercialização de bens e/ou serviços e da promoção de eventos;
d) receitas estimáveis em dinheiro, com a descrição:
1. do bem recebido, da quantidade, do valor unitário e da avaliação pelos preços praticados no mercado, com a identificação da fonte de
avaliação;
2. do serviço prestado, da avaliação realizada em conformidade com os preços habitualmente praticados pelo prestador, sem prejuízo da
apuração dos preços praticados pelo mercado, caso o valor informado seja inferior a estes;
e) doações efetuadas a outros partidos políticos e/ou outros candidatos;
f) transferência financeira de recursos entre o partido político e seu candidato, e vice-versa;
g) receitas e despesas, especificadas;
h) eventuais sobras ou dívidas de campanha;
i) gastos individuais realizados pelo candidato e pelo partido;
j) gastos realizados pelo partido político em favor do seu candidato;
k) comercialização de bens e/ou serviços e/ou da promoção de eventos, com a discriminação do período de realização, o valor total auferido, o
custo total, as especificações necessárias à identificação da operação e a identificação dos adquirentes dos bens ou serviços;
l) conciliação bancária, com os débitos e os créditos ainda não lançados pela instituição bancária, a qual deve ser apresentada quando houver
diferença entre o saldo financeiro do demonstrativo de receitas e despesas e o saldo bancário registrado em extrato, de forma a justificá-la;
[...].” (grifou-se)
A primeira e a segunda inconsistência apontadas não seriam suficientes para macular as contas, tratando-se de meras ressalvas. Por outro
lado, a terceira inconsistência apresenta-se, com efeito, como irregularidade grave, mesmo envolvendo despesa de pequeno valor, uma vez
que compromete a confiabilidade das contas.
Como bem expôs o douto Promotor Eleitoral à f. 51, “visa a prestação de contas aferir a lisura e legalidade da campanha eleitoral
desenvolvida, conferindo transparência para divulgação do montante das receitas arrecadadas, para identificação das suas respectivas origens
e qual a destinação dada aos recursos arrecadados por cada um dos Candidatos e Partidos Políticos, sendo que o conjunto de regras
atinentes a tal aferição tem por objetivo obstar e sancionar o abuso de poder econômico que possa interferir ou desvirtuar a real manifestação
de vontade do eleitor.”
Neste cenário, o fato da candidato omitir a realização de despesa, que acabou sendo descoberta por conta de circularização, de informações
voluntárias de campanha e/ou do confronto com notas fiscais eletrônicas emitidas, revela uma presumida intenção dela em não ser
transparente em sua prestação de contas.
Ademais, cabe destacar que ela, intimada a prestar esclarecimentos sobre a despesa junto ao fornecedor “Newlaser Fotolitos Eireli - ME”,
realizada em 28/09/2016, quedou-se silente, não trazendo aos autos documentos que comprovassem ou excluíssem a transação, a qual não
apareceu sequer na conta bancária de campanha.
Restaram, assim, indícios de omissão sobre as verdadeiras receitas e despesas efetuadas pela candidata, eivando as contas de vício e falta
de confiabilidade, o que impede que a Justiça Eleitoral avalize a presente prestação de contas, já que não poderia dar guarida a informações
sem o mínimo substrato documental.
Em via de consequência, há que se reconhecer que a irregularidade apontada enseja a desaprovação das contas, sem a possibilidade
inclusive de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em função da gravidade da irregularidade e da ausência de
manifesta boa-fé da candidata, o que impossibilita de forma expressiva o efetivo controle e fiscalização da Justiça Eleitoral sobre as contas de
campanha apresentadas.
Este entendimento coaduna com o posicionamento consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. IRREGULARIDADES. NATUREZA GRAVE. HIGIDEZ DAS CONTAS.
COMPROMETIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO.
1. No caso, não obstante o Tribunal a quo ter considerado sanadas algumas irregularidades, manteve a desaprovação das contas, em virtude
da subsistência das demais irregularidades, por considerá-las graves ao ponto de comprometer a regularidade, a confiabilidade e a
transparência dessas contas, impedindo a sua fiscalização pela Justiça Eleitoral.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em processos de prestação de contas, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
somente podem ser aplicados quando presentes os seguintes requisitos:
a) falhas que não comprometam a lisura do balanço contábil; b) irrelevância do percentual dos valores envolvidos em relação ao total
arrecadado; e c) ausência de comprovada má-fé do prestador de contas.
3. A impossibilidade de quantificar o montante da irregularidade relativa à realização de evento arrecadatório impede a aplicação do princípio
da insignificância ao caso, visto que não há como mensurar o percentual de tal falha em relação ao total arrecadado na campanha do
agravado.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (TSE, AgAI nº 571506, rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, acórdão de
15/03/2016, DJE de 20/04/2016)
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PREFEITO. OMISSÃO DE
RECEITA/DESPESA. DESAPROVAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
NO ACÓRDÃO. INVIABILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. Com base na compreensão da reserva legal proporcional, nem toda irregularidade identificada no âmbito do processo de prestação de
contas autoriza a automática desaprovação de contas de candidato ou de partido político, competindo à Justiça Eleitoral verificar se a
irregularidade foi capaz de inviabilizar a fiscalização das contas.
2. Não se aplicam ao caso os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois o Tribunal Regional Eleitoral, analisando o conjunto
probatório dos autos, concluiu que a irregularidade maculou as contas a ensejar-lhes a desaprovação.
3. A jurisprudência do TSE é firme em que a omissão de receitas/despesas é irregularidade que compromete a confiabilidade das contas.
4. É inviável a aplicação do princípio da insignificância, pois, em se tratando de receita/despesa omitida, inexiste parâmetro quanto ao valor
relativo aos serviços prestados e não declarados. Assim, não há como avaliar se se trata, ou não, de quantia com pouca representatividade
diante do contexto total das contas.
5. Agravo regimental desprovido. (TSE, AgRegRESPE nº 33677, rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes, acórdão de 05/03/2015, DJE de 08/04/2015)
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Diante do exposto, julgo DESAPROVADAS as contas de BEATRIZ FREIRE RODRIGUES, com fundamento no art. 68, inciso III, da Resolução
de Regência.
Considerando o teor do art. 74, da Resolução TSE 23.463/15, determino a extração de cópia dos presentes autos e posterior encaminhamento
ao representante do Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar 64/90.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se.
Curitiba, 8 de março de 2018.
DOUGLAS MARCEL PERES
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 88-83.2016.6.16.0176
CANDIDATO: ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADO: DRA. LIS PATRIS FARIA FRANÇA (OAB/PR N. 64.882)
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo candidato a vereador no Município de Curitiba, Paraná, ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA
FILHO, referente ao pleito municipal de 2016, na forma estabelecida pela Resolução TSE 23.463/2015.
Preliminarmente, foi o processo instaurado de ofício por este Juízo, visando o controle acerca da apresentação e da regularidade das contas
parciais.
O candidato entregou as parciais e, após, apresentou suas contas finais de forma tempestiva.
O Relatório Preliminar para Expedição de Diligências apontou inconsistências na conta a serem sanadas pelo candidato. Intimado para
esclarecimentos, quedou-se silente.
O Parecer Técnico Conclusivo manifestou-se pela desaprovação das contas.
Remetidos os autos ao douto Ministério Público Eleitoral, este também opinou pelo julgamento das contas como desaprovadas.
Intimado o candidato acerca dos pareceres técnico e ministerial, ele novamente não se manifestou.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Compulsando os autos, verifica-se que o requerente deixou de sanar quatro inconsistências apontadas pelo Relatório Final de Exame, quais
sejam: não especificou despesa ou doação estimável em dinheiro com o advogado e o contador; declarou doações estimáveis em dinheiro
recebidas da candidata Maria Victoria B. Barros em valores diferentes das notas fiscais que apresentou para comprová-las; existência de
divergências na conta bancária de campanha; e omissão de despesa no valor de R$ 400,00, junto à empresa “Tipografia Iguacu Ltda - ME”,
identificada através de circularização, informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, o
que infringiu o art. 48, I, g, da Resolução TSE n. 23.463/2015.
A propósito, dispõe o art. 48, I, da Resolução TSE n. 23.463/2015:
Art. 48. Ressalvado o disposto no art. 57, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
a) qualificação do candidato, dos responsáveis pela administração de recursos e do profissional habilitado em contabilidade;
b) recibos eleitorais emitidos;
c) recursos arrecadados, com a identificação das doações recebidas, financeiras ou estimáveis em dinheiro, e daqueles oriundos da
comercialização de bens e/ou serviços e da promoção de eventos;
d) receitas estimáveis em dinheiro, com a descrição:
1. do bem recebido, da quantidade, do valor unitário e da avaliação pelos preços praticados no mercado, com a identificação da fonte de
avaliação;
2. do serviço prestado, da avaliação realizada em conformidade com os preços habitualmente praticados pelo prestador, sem prejuízo da
apuração dos preços praticados pelo mercado, caso o valor informado seja inferior a estes;
e) doações efetuadas a outros partidos políticos e/ou outros candidatos;
f) transferência financeira de recursos entre o partido político e seu candidato, e vice-versa;
g) receitas e despesas, especificadas;
h) eventuais sobras ou dívidas de campanha;
i) gastos individuais realizados pelo candidato e pelo partido;
j) gastos realizados pelo partido político em favor do seu candidato;
k) comercialização de bens e/ou serviços e/ou da promoção de eventos, com a discriminação do período de realização, o valor total auferido, o
custo total, as especificações necessárias à identificação da operação e a identificação dos adquirentes dos bens ou serviços;
l) conciliação bancária, com os débitos e os créditos ainda não lançados pela instituição bancária, a qual deve ser apresentada quando houver
diferença entre o saldo financeiro do demonstrativo de receitas e despesas e o saldo bancário registrado em extrato, de forma a justificá-la;
[...].” (grifou-se)
A primeira e a segunda inconsistência apontadas não seriam suficientes para macular as contas, tratando-se de meras ressalvas. Por outro
lado, a terceira e a quarta inconsistência apresentam-se, com efeito, como irregularidades graves, mesmo envolvendo despesa de pequeno
valor, uma vez que compromete a confiabilidade das contas.
Visa a prestação de contas aferir a lisura e legalidade da campanha eleitoral desenvolvida, conferindo transparência para divulgação do
montante das receitas arrecadadas, para identificação das suas respectivas origens e qual a destinação dada aos recursos arrecadados por
cada um dos Candidatos e Partidos Políticos, sendo que o conjunto de regras atinentes a tal aferição tem por objetivo obstar e sancionar o
abuso de poder econômico que possa interferir ou desvirtuar a real manifestação de vontade do eleitor.
Neste cenário, o fato do candidato omitir a realização de despesa, que acabou sendo descoberta por conta de circularização, de informações
voluntárias de campanha e/ou do confronto com notas fiscais eletrônicas emitidas, revela uma presumida intenção dele em não ser
transparente em sua prestação de contas.
Ademais, cabe destacar que ele, intimado a prestar esclarecimentos sobre a despesa junto ao fornecedor “Tipografia Iguacu Ltda - ME”,
realizada em 12/09/2016, quedou-se silente, não trazendo aos autos documentos que comprovassem ou excluíssem a transação, a qual não
apareceu sequer na conta bancária de campanha.
Quanto à conta, o extrato bancário demonstra somente um depósito de R$ 11,60 e um débito no mesmo valor, o que não restou declarado na
prestação de contas.
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Restaram, assim, indícios de omissão sobre as verdadeiras receitas e despesas efetuadas pelo candidato, eivando as contas de vício e falta
de confiabilidade, o que impede que a Justiça Eleitoral avalize a presente prestação de contas, já que não poderia dar guarida a informações
sem o mínimo substrato documental.
Em via de consequência, há que se reconhecer que a irregularidade apontada enseja a desaprovação das contas, sem a possibilidade
inclusive de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em função da gravidade da irregularidade e da ausência de
manifesta boa-fé do candidato, o que impossibilita de forma expressiva o efetivo controle e fiscalização da Justiça Eleitoral sobre as contas de
campanha apresentadas.
Este entendimento coaduna com o posicionamento consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. IRREGULARIDADES. NATUREZA GRAVE. HIGIDEZ DAS CONTAS.
COMPROMETIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO.
1. No caso, não obstante o Tribunal a quo ter considerado sanadas algumas irregularidades, manteve a desaprovação das contas, em virtude
da subsistência das demais irregularidades, por considerá-las graves ao ponto de comprometer a regularidade, a confiabilidade e a
transparência dessas contas, impedindo a sua fiscalização pela Justiça Eleitoral.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em processos de prestação de contas, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
somente podem ser aplicados quando presentes os seguintes requisitos:
a) falhas que não comprometam a lisura do balanço contábil; b) irrelevância do percentual dos valores envolvidos em relação ao total
arrecadado; e c) ausência de comprovada má-fé do prestador de contas.
3. A impossibilidade de quantificar o montante da irregularidade relativa à realização de evento arrecadatório impede a aplicação do princípio
da insignificância ao caso, visto que não há como mensurar o percentual de tal falha em relação ao total arrecadado na campanha do
agravado.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (TSE, AgAI nº 571506, rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, acórdão de
15/03/2016, DJE de 20/04/2016)
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PREFEITO. OMISSÃO DE
RECEITA/DESPESA. DESAPROVAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
NO ACÓRDÃO. INVIABILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. Com base na compreensão da reserva legal proporcional, nem toda irregularidade identificada no âmbito do processo de prestação de
contas autoriza a automática desaprovação de contas de candidato ou de partido político, competindo à Justiça Eleitoral verificar se a
irregularidade foi capaz de inviabilizar a fiscalização das contas.
2. Não se aplicam ao caso os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois o Tribunal Regional Eleitoral, analisando o conjunto
probatório dos autos, concluiu que a irregularidade maculou as contas a ensejar-lhes a desaprovação.
3. A jurisprudência do TSE é firme em que a omissão de receitas/despesas é irregularidade que compromete a confiabilidade das contas.
4. É inviável a aplicação do princípio da insignificância, pois, em se tratando de receita/despesa omitida, inexiste parâmetro quanto ao valor
relativo aos serviços prestados e não declarados. Assim, não há como avaliar se se trata, ou não, de quantia com pouca representatividade
diante do contexto total das contas.
5. Agravo regimental desprovido. (TSE, AgRegRESPE nº 33677, rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes, acórdão de 05/03/2015, DJE de 08/04/2015)
Diante do exposto, julgo DESAPROVADAS as contas de ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA FILHO, com fundamento no art. 68, inciso III, da
Resolução de Regência.
Considerando o teor do art. 74, da Resolução TSE 23.463/15, determino a extração de cópia dos presentes autos e posterior encaminhamento
ao representante do Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar 64/90.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se.
Curitiba, 8 de março de 2018.
DOUGLAS MARCEL PERES
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 122-58.2016.6.16.0176
CANDIDATO: NEEMIAS PORTELA
ADVOGADO: DRA. LIS PATRIS FARIA FRANÇA (OAB/PR N. 64.882)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo candidato a vereador no Município de Curitiba, Paraná, NEEMIAS PORTELA, referente ao
pleito municipal de 2016, na forma estabelecida pela Resolução TSE 23.463/2015.
Preliminarmente, foi o processo instaurado de ofício por este Juízo, visando o controle acerca da apresentação e da regularidade das contas
parciais.
O candidato apresentou as contas parciais e, após, apresentou suas contas finais de forma tempestiva.
O Relatório Preliminar para a expedição de diligências, à fl. 19, apontando algumas inconsistências, e o candidato prestou esclarecimentos à fl.
38.
O Parecer Técnico Conclusivo. À fl. 52, manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas.
Remetidos os autos ao douto Ministério Público Eleitoral, este opinou pela aprovação das contas do candidato.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Compulsando os autos, verifica-se que o requerente não incorreu em qualquer irregularidade na arrecadação ou aplicação de recursos em sua
campanha eleitoral, tendo somente não especificado despesas ou doações estimáveis com o Advogado, descumprindo o contido no artigo art.
29, § 1º, da Res. TSE 23.463/2015.
Referidas inconsistências acabaram não obstruindo o controle da Justiça Eleitoral sob as contas do candidato.
Desta feita, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos artigos 30, II, da Lei 9.504/1997 e 68, II, da Resolução TSE
23.463, DECIDO PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se.
Curitiba, 08 de março de 2018.
DOUGLAS MARCEL PERES
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Juiz Eleitoral
AÇÃO PENAL N. 200-52.2016.6.16.0176
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU:CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS; CARLOS ALBERTO ANDRADE; JOÃO CARLOS PERONDI; MARCOS DE SOUZA
ADVOGADO: DR. EDSON TEODORO MOSSELIN (OAB/PR N. 65.055); WANDERLEY APARECIDO DAS NEVES (OAB/PR N. 63.349);
CLEVERSON GREBOGGI CORDEIRO (OAB/PR N. 55.179)
1. Trata-se de denúncia apresentada pelo douto Ministério Público Eleitoral contra Carlos Alexandre dos Santos, Carlos Alberto Andrade, João
Carlos Perondi e Marcos de Souza em 30/09/2016, alegando que os réus teriam supostamente cometido os delitos dispostos nos artigos 348,
350, 353 e 354 do Código Eleitoral.
Após reconhecimento de que nenhum dos réus poderia receber o benefício da suspensão condicional do processo, o douto Promotor Eleitoral
aditou a denúncia às fs. 636-647, o que foi recebido em 28/6/2017 (f. 648).
Devidamente citado, o réu MARCOS DE SOUZA apresentou defesa às fs. 667-704, suscitando preliminares e alegando causas para
absolvição sumária.
Devidamente citado o réu Carlos Alberto de Andrade apresentou defesa às fls. 706-721, sem suscitar questões preliminares.
Devidamente citados os réus João Carlos Perondi e Carlos Alexandre dos Santos, apresentaram suas defesas às fls. 741-744 e 745-750
respectivamente, aventando a preliminar de prescrição.
Após manifestação do douto representante ministerial, vieram-me os autos conclusos.
2. De logo, cumpre salientar que a denúncia se reveste dos requisitos previstos no Artigo 41 do Código de Processo Penal, bem como
encontra embasamento no Inquérito Policial que acompanha.
DA DEFESA DO RÉU MARCOS DE SOUZA:
A defesa do réu Marcos alega que o crime supostamente praticado por ele não lesiona bens jurídicos e por esta razão inexistiria interesse de
agir por parte do Estado; porém, tal preliminar deve ser afastada, pois ao contrário do que alega a defesa, é evidente a necessidade da
persecução penal no caso em tela, visto que a fé pública foi de fato abalada, se fazendo necessária a junção jurisdicional do Estado.
O réu suscitou, ainda, a ausência de justa causa para a propositura da ação, por ser imprescindível o laudo conclusivo de falsificação e
alteração do documento público, o que também deve ser afastado.
O recebimento da denúncia não pressupõe prova segura e incontroversa do crime e de sua autoria, contentando-se apenas com a existência
de indícios. Ademais, a apreciação acerca das provas presentes nos autos serem suficientes ou não para a configuração dos crimes alegados
será analisado ao final do processo.
Por fim, o réu pugnou pela absolvição sumária tendo em vista a suposta atipicidade da conduta do réu por ausência elementar do tipo, a
inexistência do crime por ausência de dolo, o erro de tipo invencível e a existência de causa supra legal de exclusão da tipicidade (princípio da
insignificância).
No entanto, tais fundamentos suscitados pela defesa para requerer a absolvição sumária mostram-se como matéria que demanda instrução
probatória e que, por isso, serão oportunamente analisados quando da apreciação do mérito.
Nesse sentido já se decidiu:
AÇAO PENAL - DENÚNCIA - CRIME DE RESPONSABILIDADE - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - NÃO ACOLHIMENTO MÉRITO - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 1. Acerca da preliminar levantada pelo acusado de ausência de justa causa para o recebimento da
denúncia, considero que a mesma vem a se confundir com o mérito da questão no que se refere ao recebimento ou rejeição da denúncia neste
momento processual. Preliminar rejeitada. 2. Na atual fase processual, busca-se apenas indícios da autoria e a materialidade de fatos ilícitos
descritos na peça exordial, ou seja, o momento processual em análise não é o adequado para apreciação de provas, ou mesmo que se venha
a aferir culpabilidade. 3. Por conseguinte, não se pode precisar com absoluta exatidão se o denunciado agiu com culpa ou dolo ou mesmo
licitamente, pois ainda não se busca um juízo de certeza, tampouco, sua condenação. Desta feita, a alegativa do Denunciado de que a
denúncia formulada é inepta por falta de justa causa para o exercício da ação penal não deve prosperar, já que a conclusão de ausência de
justa causa para o exercício da ação penal no caso em apreço somente será validada quando se perfizer toda a colheita probatória necessária,
não sendo este o momento adequado para tanto. Ademais, é válido frisar que a denúncia traduz apenas uma opinio delicti, ou seja, fundada
suspeita na prática da ação criminosa, sendo precipitada a sua rejeição quando se fazem presentes todos os requisitos para recebimento da
mesma. 4. Recebimento da Denúncia em conformidade com o parecer do Ministério Público Superior. (TJ-PI - AP: 201100010025067 PI,
Relator: Des. José Francisco do Nascimento, Data de Julgamento: 06/06/2012, 1a. Câmara Especializada Criminal)
DA DEFESA DOS RÉUS CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS E JOÃO CARLOS PERONDI:
Cabe ser afastada a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal aventada pelos réus.
O reconhecimento antecipado da prescrição retroativa viola frontalmente os princípios da individualização da pena, da legalidade, da
presunção de inocência e do devido processo penal, devendo o acusado ter uma decisão de mérito.
Sobre o tema, leciona Cezar Roberto Bittencourt:
O réu tem direito a receber uma decisão de mérito, onde espera ver reconhecida a sua inocência. Decretar a prescrição retroativa, com base
em hipotética pena concretizada, encerra uma presunção de condenação, consequentemente de culpa, violando os princípios constitucionais
da presunção de inocência e do devido processo legal (artigo 5.º, LVII, da CF). (BITTENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado, p.
288-289)
Ademais, não existe amparo legal no ordenamento jurídico brasileiro ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de forma
retroativa antecipada.
Esse entendimento se extrai, por exemplo, do RHC 94757 / SP, julgada pelo STF em 23 de setembro de 2009:
“Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Prescrição pela pena em perspectiva. Tese contrária à jurisprudência pacificada neste Supremo
Tribunal. Alegação de inviabilidade do indiciamento formal: desnecessidade de enfrentamento da tese, que parte de premissa equivocada, qual
seja, de que o fato investigado seria crime de menor potencial ofensivo. Recurso Ordinário ao qual se nega provimento. ‘1. A ‘jurisprudência do
Tribunal (...) tem repelido sistematicamente a denominada prescrição antecipada pela pena em perspectiva’ (v.g., Habeas Corpus ns. 88.818,
Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, decisão monocrática, DJ 1º.8.2006; 82.155, Rel. Ministra Ellen Gracie, DJ 7.3.2003; 83.458, Rel. Ministro
Joaquim Barbosa, DJ 6.2.2004; RHC 66.913, Rel. Ministro Sydney Sanches, DJ 18.11.88; e Inquérito n. 1.070, Rel. Ministro Sepúlveda
Pertence, DJ 1º.7.2005). 2. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os crimes a que a lei
comine pena máxima não superior a dois anos, cumulada ou não com multa (Lei n. 9.099/95, art. 61, com as alterações da Lei n. 11.313/06). 3.
Desnecessidade, portanto, de se enfrentar a questão quanto à possibilidade, ou não, de indiciamento formal quanto às infrações de menor
potencial ofensivo, pois, na espécie vertente, investiga-se crime de apropriação indébita, cuja pena máxima cominada é de quatro anos de
reclusão. 4. Recurso Ordinário ao qual se nega provimento.’ (RHC 94757 / SP, 1.ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 23/09/2008).”
Sobre o tema também dispõe a Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É inadmissível a extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”
Da mesma forma o Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, que explicitamente declarou em acórdão referente a esse tipo de prescrição:
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“Ação Penal Pública Originária - Denúncia contra prefeito municipal - Crime de responsabilidade - Art. 1º, VIII, do Decreto-Lei nº 201/67 Alegação de prescrição antecipada da pretensão punitiva - Impossibilidade - Falta de previsão legal - Precedentes - Preliminar rejeitada –
Contrair empréstimos de fundo previdenciário - Conduta típica praticada pelo denunciado - Requisitos do artigo 41 do CPP - Indícios de autoria
e materialidade - Recebimento da denúncia. A prescrição antecipada da pena contraria o sistema legal vigente, pois tem como referência uma
condenação hipotética que revela o prejulgamento da causa, em flagrante desrespeito às garantias constitucionais da presunção da inocência,
do devido processo legal e da ampla defesa. Precedentes. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, evidenciando a
materialidade e autoria do delito, e não constatada nenhuma causa de rejeição ou improcedência da acusação, recebe-se a denúncia em todos
os seus termos para o regular desenvolvimento da pretensão acusatória cognitiva”. (Ação Penal Pública Orginária n.º 93097/2007- Classe I- 2Comarca Capital, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 02/10/2008.
Ainda, como bem expôs o douto Promotor Eleitoral, tendo ocorrido os eventos entre julho e outubro/2010, não há que se falar em aplicação do
Código Penal sem as alterações da Lei n. 12234/2010, que entrou em vigor em 6/5/2010.
Dessa maneira, observa-se que não restou configurada, portanto, a prescrição sustentada pelos réus Carlos Alexandre e João Carlos.
3. Assim, rejeito as preliminares aventadas e ratifico o recebimento da denúncia, determinando o prosseguimento do feito.
4. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25/04/2018, às 14:00 horas.
5. Intimem-se as testemunhas, bem como os acusados e seus defensores. Expeça-se Carta Precatória se for necessário.
6. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Curitiba, 8 de março de 2018.
DOUGLAS MARCEL PERES
Juiz da 176ª Zona Eleitoral

177ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Autos de Ação Penal nº 1-32.2014.6.16.0177
Autos de Origem: Ação Penal nº 1-32.2014.6.16.0198
RÉU: LUCIO MAURO TEBECHERANI (AUSENTE)
ADVOGADO: RENATO TAUILLE FILHO (OAB/PR 55.193)
RÉU: FLORISVALDO DE PAULA CARRASCOZO (PRESENTE)
ADVOGADO: CLAUDIMAR BARBOSA DA SILVA (OAB/PR 14.562)
1) LUCIO MAURO TEBECHERANI foi agraciado com a suspensão condicional do processo. A audiência prevista no artigo 89, § 1º, da Lei
9.099/95 ocorreu no dia 24/03/2015 (f. 1458/1459).
O período foi fixado em 02 (dois) anos, ocorrendo o decurso de prazo sem prorrogação do período de prova.
Intimado para apresentar justificativa sobre o não cumprimento integral da condição III da suspensão condicional do processo, este apresentou
requerimento contendo a justificativa/atestado médico ao Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa em 02/02/2018, o qual foi recebido e
juntado ao feito por este juízo em 22/02/2018 (f. 1606/1607).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela declaração da extinção de punibilidade, se constatada na consulta ao Sistema Oráculo –
TJ/PR, a negativa de novas práticas delitivas no período de suspensão (f. 1599).
A Serventia juntou resultado de consulta efetuada ao sistema supramencionado (f. 1602/1603).
É o relatório.
Ante a negativa da consulta efetuada pela Serventia, e considerando a justificativa apresentada pelo réu LUCIO MAURO TEBECHERANI,
verifica-se que houve o cumprimento satisfatório de todas as condições gerais e obrigatórias da suspensão condicional do processo, razão
pela qual a punibilidade deve ser extinta.
Diante disso, na forma do artigo 89, § 5º da Lei 9.099/95, declaro extinta a punibilidade do réu LUCIO MAURO TEBECHERANI.
2) Em relação à documentação (f. 1611/1659) sobre o cumprimento da pena por parte do réu FLORISVALDO DE PAULA CARRASCOZO,
encaminhada pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, abra-se vista à representante do Ministério Público Eleitoral para
manifestação.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Diligências necessárias.

Curitiba, 02 de março de 2018.

(a)MAYRA ROCCO STAINSACK
Juíza Eleitoral

196ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral
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PUBLICAÇÃO DE EDITAL
RELAÇÃO Nº 03/2018
EDITAL Nº 06/2018
CORREIÇÃO ORDINÁRIA ANUAL
A Excelentíssima Senhora Doutora Amanda Vaz Cortesi von Bahten, MMª Juíza da 196ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais,
Torna público que, em obediência ao disposto no artigo 52 do Provimento nº 02/2018, da Corregedoria Regional Eleitoral do Paraná, designou
o dia 26 de março de 2018, a partir das 09:00 horas, para realização da Correição Ordinária Anual no Cartório da 196ª Zona Eleitoral da
Comarca de Manoel Ribas, neste Estado do Paraná, instalado na Avenida Sergipe, nº 625, Centro. E, para conhecimento de todos, expede o
presente edital na forma da lei pelo prazo de 10 (dez) dias.
Dado e passado nesta cidade de Manoel Ribas, aos 12 dias do mês de março de 2018. Eu, _______________(Aline Micheli de Freitas), Chefe
de Cartório Substituta da 196ª Zona Eleitoral, digitei.
Amanda Vaz Cortesi von Bahten
Juíza Eleitoral
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