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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias

P O R T A R I A Nº 191/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23, inciso
XLI, do Regimento Interno deste Tribunal, e considerando o contido no Processo Administrativo Digital nº 2476/2019,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor SÉRGIO DE JESUS VIEIRA, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal
deste Tribunal, para substituir a Chefia do Cartório da 112ª Zona Eleitoral de GUARANIAÇU, durante as férias, impedimentos e afastamentos
do titular, a partir do dia 25/02/2019.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 28 de fevereiro de 2019.
Des. GILBERTO FERREIRA
Presidente

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 XI - Número 046

Curitiba, quarta-feira, 13 de março de 2019

Página 3

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
Atos do Corregedor
Portarias

P O R T A R I A N.º 05/2019
O DESEMBARGADOR TITO CAMPOS DE PAULA, CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe
são conferidas pelo artigo 28 da Resolução TRE/PR nº 795/2017, e considerando o contido no PAD nº 2306/2019,
RESOLVE
PRORROGAR, por 60 dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar constituída pela
Portaria CRE nº 22/2018, de 26/11/2018, publicada no DJE nº 236 de 29/11/2019, com a finalidade de apurar os fatos narrados nos Autos de
Processo Administrativo Digital nº 10729/2018.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 27 de fevereiro de 2019.
Des. TITO CAMPOS DE PAULA
Corregedor Regional Eleitoral

Decisões Monocráticas

Processo 0600232-46.2019.6.16.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
PROCESSO: CO 0600232-46.2019.6.16.0000
INTERESSADO: JEAN CARLOS SANTOS SOUZA
ASSUNTO: Agrupamento em coincidência de inscrição com registro na BPSDP
Vistos etc.
Considerando o contido nos documentos juntados ao presente processo, proceda-se ao cancelamento da inscrição eleitoral nº 115725510620
do Juízo da 88ª Zona Eleitoral de Cianorte, pertencente a JEAN CARLOS SANTOS SOUZA, e àregularização da BPS n.º 001156284000.
Encaminhe-se cópia desta decisão e do respectivo relatório do sistema ELO ao Juízo de origem, para conhecimento e eventuais providências
que se fizerem necessárias.
Após, publique-se e arquive-se.

Des. TITO CAMPOS DE PAULA
Corregedor Regional Eleitoral

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

DIRETORIA-GERAL
Atos do Diretor-Geral
Portarias

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 XI - Número 046

Curitiba, quarta-feira, 13 de março de 2019

Página 4

Portaria n.º 63/2019
PORTARIA n.º 63/2019
O BACHAREL VALCIR MOMBACH, DIRETOR-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
11768/2018, resolve,
LOTAR
ZILNAI APARECIDA LUIZ, servidora ocupante do Cargo de Analista Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, na
Seção de Cerimonial, a partir de 28 de fevereiro de 2019.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE. SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 28 de fevereiro de
2019.
VALCIR MOMBACH
Diretor-Geral

PORTARIA N.º 65/2019
PORTARIA n.º 65/2019
O BACHAREL VALCIR MOMBACH, DIRETOR-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
2646/2019, resolve,
LOTAR
ROBERTA COIMBRA VELEZ DE ANDRADE, servidora ocupante do Cargo de Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade
Medicina, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, na Seção de Atenção à Saúde, a partir de 01 de março de 2019.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE. SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 01 de março de 2019.
VALCIR MOMBACH
Diretor-Geral

Portaria n.º 74/2019
PORTARIA n.º 74/2019
O BACHAREL VALCIR MOMBACH, DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 30, incisos VII e XVI, do Regulamento da Secretaria deste Tribunal e conforme PAD
n.º 651/2019, em razão da Portaria n.º 129/2019, publicada no DJE de 21/02/2019, resolve,
I – REMOVER
IOLANDA FÁTIMA PASA VICTORINO, servidora ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal deste
Tribunal, do Cartório da 112.ª Zona Eleitoral de Guaraniaçu para o Cartório da 126.ª Zona Eleitoral de Corbélia, a partir da publicação da
portaria.II – Não há concessão de trânsito, com fulcro no artigo 22, da Resolução n.º 734/2016, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE. SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 07 de março de 2019.
VALCIR MOMBACH
Diretor-Geral

SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria Processual - Seção de Processamento
Intimações

RELAÇÃO Nº 20
RECURSO ELEITORAL Nº 32-02.2018.6.16.0040
PROCEDÊNCIA: SERTANÓPOLIS - PR
RECORRENTE(S) : SOLIDARIEDADE - SD, (Comissão Provisória Municipal de Sertanópolis/PR)
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB: 88145/PR
RECORRIDO(S) : JUÍZO ELEITORAL DA 40ª ZONA
RELATOR: DR. PEDRO LUÍS SANSON CORAT
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) da(s) parte(s), do inteiro teor do r. despacho exarado pelo Exmo. Dr. Pedro Luís Sanson Corat ,
d. relator nos autos acima discriminados, com o seguinte teor:
"Em prestígio à garantia constitucional do contraditório, dê-se ciência ao Recorrente da análise técnica realizada pela Seção de Contas
Eleitorais e Partidárias.
Após, abra-se novamente vista dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná.
Curitiba, 08 de março de 2019.
(a) PEDRO LUÍS SANSON CORAT Relator"
_______________________________
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Seção de Acórdãos
Acórdãos, Decisões e Resoluções

RELAÇÃO 013/2019

PUBLICAÇÃO DE ACORDÃO
SESSÃO 08/03/2019
o

ACÓRDÃO N 54.608
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO DE MANDADO DE SEGURANÇA Nº 22-75.2018.6.16.0001
a
PROCEDÊNCIA: CURITIBA – PR (001 ZONA ELEITORAL)
AGRAVANTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA, (Diretório Municipal de Curitiba)
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB: 42621/PR
ADVOGADO: EDUARDO VIEIRA DE SOUZA BARBOSA - OAB: 48709/PR
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB: 42637/PR
ADVOGADA: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB: 85534/PR
AGRAVADO: PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EM CURITIBA
RELATOR: DR. PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO
EMENTA – AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR DE LEVANTAMENTO DE
PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PARCELAMENTO UNILATERAL DO DÉBITO. AUSENTES A PLAUSIBILIDADE DO DIREITO
INVOCADO E O PERIGO DA DEMORA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Parcelamento unilateral do débito não afasta a exigibilidade do crédito decorrente da dívida ativa com a União.
2. Certidão protestada. Ausência de plausibilidade do direito ao levantamento do protesto somada a falta de demonstração do perigo de
demora.
3. Agravo Regimental conhecido e desprovido.
Vistos, relatados e discutidos os autos citados, ACORDAM os Juízes do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, por unanimidade
de votos, em conhecer do Agravo Regimental para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
___________________________

Documentos Eletrônicos Publicados Pelo PJE
Edital

Processo 0602456-88.2018.6.16.0000
EDITAL DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS FINAIS Nº 2
A Bacharela Danielle Cidade Morgado Maemura, Secretária Judiciária deste Tribunal Regional Eleitoral, no uso de suas atribuições, faz saber
aos interessados que foram apresentadas, nesta Secretaria, as contas de campanha finais do candidato/partido político abaixo relacionado, o
qual concorreu nas Eleições de 2018.
REQUERENTE: NILSON DOS SANTOS BEZERRA
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602456-88.2018.6.16.0000
RELATOR: Des. TITO CAMPOS DE PAULA
Nos termos do art. 59, "caput", da Resolução TSE nº 23.553/2017, caberá a qualquer candidato, partido político, coligação ou ao Ministério
Público, no prazo de 03 (três) dias, contados da publicação deste edital, impugnar, em petição fundamentada, a apresentação de contas finais
de campanha, cujos dados se encontram no sítio eletrônico deste e. Tribunal Regional Eleitoral (www.tre-pr.jus.br) "in" Eleições 2018 Prestação de Contas - Consulta pública aos documentos comprobatórios das prestações de contas - DivulgaCandContas.
Curitiba, 11 de março de 2019.
DANIELLE CIDADE MORGADO MAEMURA
Secretária Judiciária

Intimações
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Processo 0600392-08.2018.6.16.0000

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600392-08.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
RELATOR: JEAN CARLO LEECK
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL RESPONSÁVEL: JOSE ELIZEU CHOCIAI, HAROLDO GUARNIERI JUNIOR, JOEL
MALUCELLI, AGOSTINHO BRUNO ZIBETTI, AUGUSTINHO ZUCCHI, EDENILSO ROSSI ARNALDI
Advogados do(a) REQUERENTE: MAURICIO FIGUEIREDO LIMA NETO - PR60194, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR037315
Advogados do(a) RESPONSÁVEL: MAURICIO FIGUEIREDO LIMA NETO - PR60194, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR037315
Advogados do(a) RESPONSÁVEL: MAURICIO FIGUEIREDO LIMA NETO - PR60194, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR037315
Advogados do(a) RESPONSÁVEL: MAURICIO FIGUEIREDO LIMA NETO - PR60194, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR037315
Advogados do(a) RESPONSÁVEL: MAURICIO FIGUEIREDO LIMA NETO - PR60194, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR037315
DESPACHO
Trata-se da prestação de contas do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL e de seus responsáveis JOSE ELIZEU CHOCIAI, HAROLDO
GUARNIERI JUNIOR, JOEL MALUCELLI, AGOSTINHO BRUNO ZIBETTI, AUGUSTINHO ZUCCHI, EDENILSO ROSSI ARNALDI , relativa ao
exercício financeiro 2017.
Em sede de exame preliminar (id. 46892), a unidade técnica apontou a existência de uma série de inconsistências.
Determinei a intimação dos requerentes para complementarem a documentação (id. 71180), àqual responderam carreando documentos (id.
300850 e 300917).
Encaminhados os autos novamente àunidade técnica, foi expedido novo parecer constatando a necessidade de "apresentação de documentos
ou esclarecimentos", notadamente em relação ao item II do documento (id. 1900816).
Assim, determino a derradeira intimação dos requerentes para complementarem a documentação no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do
art. 34, §3º da Res. TSE nº 23.546/17
Curitiba, 24 de janeiro de 2019
JEAN LEECK Relator

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

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

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

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

ZONAS ELEITORAIS
11ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

NOTÍCIA CRIME N.º 122-97.2018.6.16.0011
NOTICIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
NOTICIADO: LUIZ FERNANDO RODRIGUES
ADVOGADO: GUSTAVO LEHMANN LOUREIRO (OAB/PR: 63904)
Trata-se de autos de Notícia Crime, em que o Ministério Público Eleitoral imputa ao noticiado Luiz Fernando Rodrigues a prática do crime
previsto no artigo 312 do Código Eleitoral.
Realizada audiência para oferecimento de proposta de transação penal, o noticiado aceitou a oferta do órgão ministerial, consistente na
entrega de produtos à APAE de Rio Negro/PR, no valor correspondente a 1/3 do salário-mínimo nacional (R$332,66).
Às fls. 25/29, o noticiado apresentou documentação comprobatória do cumprimento dos termos do acordo.
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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É o breve relato. Decido.
Da análise dos autos, em especial dos documentos de fls. 25/29, depreende-se que o noticiado cumpriu integralmente os termo do acordo que
lhe foi oferecido como requisito à obtenção do benefício da transação penal (fl. 23).
Assim, com fundamento no artigo 84, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de LUIZ FERNANDO
RODRIGUES relativamente à suposta prática criminosa que lhe foi imputada nestes autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ocorrendo o trânsito em julgado da presente sentença, procedam-se às comunicações necessárias e arquivem-se os autos com as cautelas de
estilo.
Rio Negro, 08 de março de 2019.
Rodrigo Morillos
Juiz Eleitoral

19ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação 011/2019
Prestação de Contas nº 41-27. 2018.6.16.0019 (ELEIÇÕES 2018)
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS – PINHALÃO - PR
Presidente: SIDNEI BUENO DE OLIVEIRA
Tesoureiro: RODRIGO DE OLIVEIRA
Advogado: Charles Vanzellli Nicolau – OAB/PR 32-035
Pelas razões expostas, com fulcro no artigo 30, inciso I, da Lei nº 9.504/1997, e artigo 77, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017,
DECIDO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS CONTAS PRESTADAS.
Transitada em julgado a decisão, registre-se a aprovação por meio de lançamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias – SICO.
Após as anotações de praxe, arquive-se.
P.R.I.
Ciência ao MPE.
Tomazina/PR, 1º de março de 2019.

OTO LUIZ SPONHOLZ JUNIOR
Juiz da 19ª Zona Eleitoral
Prestação de Contas nº 46-49. 2018.6.16.0019 (ELEIÇÕES 2018)
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR – PINHALÃO - PR
Presidente: PAULO GIOVANI BIGOLIM
Tesoureira: ROSANGELA MARIA PIMENTEL
Advogado: Charles Vanzellli Nicolau – OAB/PR 32-035
Pelas razões expostas, com fulcro no artigo 30, inciso I, da Lei nº 9.504/1997, e artigo 77, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017,
DECIDO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS CONTAS PRESTADAS.
Transitada em julgado a decisão, registre-se a aprovação por meio de lançamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias – SICO.
Após as anotações de praxe, arquive-se.
P.R.I.
Ciência ao MPE.
Tomazina/PR, 28 de fevereiro de 2019.
OTO LUIZ SPONHOLZ JUNIOR
Juiz da 19ª Zona Eleitoral
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Prestação de Contas nº 63-85. 2018.6.16.0019 (ELEIÇÕES 2018)
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA PDT – PINHALÃO - PR
Presidente: DIEGO MARTINEZ FRAIZ
Tesoureira: JOSAFÁ MIRANDA DE OLIVEIRA
Advogado: Charles Vanzellli Nicolau – OAB/PR 32-035
Pelas razões expostas, com fulcro no artigo 30, inciso I, da Lei nº 9.504/1997, e artigo 77, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017,
DECIDO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS CONTAS PRESTADAS.
Transitada em julgado a decisão, registre-se a aprovação por meio de lançamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias – SICO.
Após as anotações de praxe, arquive-se.
P.R.I.
Ciência ao MPE.
Tomazina/PR, 1º de março de 2019.
OTO LUIZ SPONHOLZ JUNIOR
Juiz da 19ª Zona Eleitoral

52ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

RELAÇÃO PUBLICAÇÃO 01/2019
Juízo da 52ª Zona Eleitoral – São João do Triunfo/PR

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 30-93.2018.6.16.0052
PARTIDO: PDT
ADVOGADO(S): JACQUELINE DOMBROVSKI (OAB/PR 51.640)
MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DO TRIUNFO-PR
Intimação, na forma da lei, das partes e de seus advogados, do teor do dispositivo da r. sentença, proferido pelo MM. Juiz da 52ª Zona
Eleitoral, Dr. Gyordano B. W. Bordignon, nos autos acima discriminados:
(...)Dessa forma, respeitados os requisitos legais e inexistindo impropriedades ou irregularidades capazes de comprometer a regularidade das
contas, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as presentes contas, com fundamento no art. 77, inciso II, da Resolução acima referida.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Após registre-se no Sistema SICO (Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias) e arquivese.
São João do Triunfo, 08 de março de 2019. (a) GYORDANO B. W. BORDIGNON. Juiz da 52ª Zona Eleitoral.
________________
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 26-56.2018.6.16.0052
PARTIDO: PODEMOS
PRESIDENTE DO PARTIDO: FLAVIO GUEDES
MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DO TRIUNFO-PR
Intimação, na forma da lei, das partes e de seus advogados, do teor do dispositivo da r. sentença, proferido pelo MM. Juiz da 52ª Zona
Eleitoral, Dr. Gyordano B. W. Bordignon, nos autos acima discriminados:
(...)Dessa forma, respeitados os requisitos legais e permanecendo impropriedades e irregularidades, julgo como NÃO PRESTADAS as
presentes contas, com fundamento no art. 77, inciso IV, da resolução acima referida.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Após registre-se no Sistema SICO (Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias) e arquivese.
São João do Triunfo, 08 de março de 2019. (a) GYORDANO B. W. BORDIGNON. Juiz da 52ª Zona Eleitoral.
________________
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PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 32-63.2018.6.16.0052
PARTIDO: PP
ADVOGADO(S): JACQUELINE DOMBROVSKI (OAB/PR 51.640)
MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DO TRIUNFO-PR
Intimação, na forma da lei, das partes e de seus advogados, do teor do dispositivo da r. sentença, proferido pelo MM. Juiz da 52ª Zona
Eleitoral, Dr. Gyordano B. W. Bordignon, nos autos acima discriminados:
(...)Dessa forma, respeitados os requisitos legais e inexistindo impropriedades ou irregularidades capazes de comprometer a regularidade das
contas, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as presentes contas, com fundamento no art. 77, inciso II, da Resolução acima referida.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Após registre-se no Sistema SICO (Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias) e arquivese.
São João do Triunfo, 08 de março de 2019. (a) GYORDANO B. W. BORDIGNON. Juiz da 52ª Zona Eleitoral.
________________

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 27-41.2018.6.16.0052
PARTIDO: PSD
ADVOGADO(S): JORGE LUIS ROIKO (OAB/PR 44.748)
MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DO TRIUNFO-PR
Intimação, na forma da lei, das partes e de seus advogados, do teor do dispositivo da r. sentença, proferido pelo MM. Juiz da 52ª Zona
Eleitoral, Dr. Gyordano B. W. Bordignon, nos autos acima discriminados:
(...)Dessa forma, respeitados os requisitos legais e considerando impropriedades e irregularidades capazes de comprometer a regularidade
das contas, julgo DESAPROVADAS as presentes contas, com fundamento no art. 77, inciso III, da Resolução acima referida.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Após registre-se no Sistema SICO (Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias) e arquivese.
São João do Triunfo, 08 de março de 2019. (a) GYORDANO B. W. BORDIGNON. Juiz da 52ª Zona Eleitoral.
________________

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 28-26.2018.6.16.0052
PARTIDO: PROS
ADVOGADO(S): JORGE LUIS ROIKO (OAB/PR 44.748)
MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DO TRIUNFO-PR
Intimação, na forma da lei, das partes e de seus advogados, do teor do dispositivo da r. sentença, proferido pelo MM. Juiz da 52ª Zona
Eleitoral, Dr. Gyordano B. W. Bordignon, nos autos acima discriminados:
(...)Dessa forma, respeitados os requisitos legais e inexistindo impropriedades ou irregularidades capazes de comprometer a regularidade das
contas, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as presentes contas, com fundamento no art. 77, inciso II, da Resolução acima referida.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Após registre-se no Sistema SICO (Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias) e arquivese.
São João do Triunfo, 08 de março de 2019. (a) GYORDANO B. W. BORDIGNON. Juiz da 52ª Zona Eleitoral.
________________

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 23-04.2018.6.16.0052
PARTIDO: PSB
ADVOGADO(S): JACQUELINE DOMBROVSKI (OAB/PR 51.640)
MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DO TRIUNFO-PR
Intimação, na forma da lei, das partes e de seus advogados, do teor do dispositivo da r. sentença, proferido pelo MM. Juiz da 52ª Zona
Eleitoral, Dr. Gyordano B. W. Bordignon, nos autos acima discriminados:
(...)Dessa forma, respeitados os requisitos legais e inexistindo impropriedades ou irregularidades capazes de comprometer a regularidade das
contas, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as presentes contas, com fundamento no art. 77, inciso II, da Resolução acima referida.
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Registre-se. Publique-se. Intime-se. Após registre-se no Sistema SICO (Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias) e arquivese.
São João do Triunfo, 08 de março de 2019. (a) GYORDANO B. W. BORDIGNON. Juiz da 52ª Zona Eleitoral.
________________

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 33-48.2018.6.16.0052
PARTIDO: PT
ADVOGADO(S): JACQUELINE DOMBROVSKI (OAB/PR 51.640)
MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DO TRIUNFO-PR
Intimação, na forma da lei, das partes e de seus advogados, do teor do dispositivo da r. sentença, proferido pelo MM. Juiz da 52ª Zona
Eleitoral, Dr. Gyordano B. W. Bordignon, nos autos acima discriminados:
(...)Dessa forma, respeitados os requisitos legais e inexistindo impropriedades ou irregularidades capazes de comprometer a regularidade das
contas, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as presentes contas, com fundamento no art. 77, inciso II, da Resolução acima referida.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Após registre-se no Sistema SICO (Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias) e arquivese.
São João do Triunfo, 08 de março de 2019. (a) GYORDANO B. W. BORDIGNON. Juiz da 52ª Zona Eleitoral.
________________

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 31-78.2018.6.16.0052
PARTIDO: PTB
ADVOGADO(S): JACQUELINE DOMBROVSKI (OAB/PR 51.640)
MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DO TRIUNFO-PR
Intimação, na forma da lei, das partes e de seus advogados, do teor do dispositivo da r. sentença, proferido pelo MM. Juiz da 52ª Zona
Eleitoral, Dr. Gyordano B. W. Bordignon, nos autos acima discriminados:
(...)Dessa forma, respeitados os requisitos legais e permanecendo impropriedades e irregularidades, julgo como NÃO PRESTADAS as
presentes contas, com fundamento no art. 77, inciso IV, da resolução acima referida.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Após registre-se no Sistema SICO (Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias) e arquivese.
São João do Triunfo, 08 de março de 2019. (a) GYORDANO B. W. BORDIGNON. Juiz da 52ª Zona Eleitoral.
________________

68ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS n. 16-61.2018.6.16.0068
MUNICÍPIO: CASCAVEL
PARTIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
PRESIDENTE: RICARDO PRESTES MION
TESOUREIRO: DOMINGOS PASCOAL PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO: HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA – OAB/PR 45.822
JUÍZA: DRA. FILOMAR HELENA PEROSA CAREZIA
Intimação, na forma da lei, do advogado da(s) parte(s), do r. despacho exarado pela Exma. Juíza Eleitoral, Dra. Filomar Helena Perosa
Carezia, nos autos acima discriminados, com o seguinte teor:
"1. Considerando a emissão do parecer conclusivo pelo Cartório Eleitoral, bem como o parecer do Ministério Público Eleitoral, com
manifestação pela aprovação das contas com ressalvas, DETERMINO a intimação do órgão partidário e dos responsáveis, na pessoa de seus
advogados, para que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir,
especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo (art. 38 da Resolução TSE n. 23.546/2017).
2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos.
Diligências necessárias.
Cascavel, 08 de março de 2019.
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FILOMAR HELENA PEROSA CAREZIA
Juíza Eleitoral"

PRESTAÇÃO DE CONTAS n. 22-68.2018.6.16.0068
MUNICÍPIO: CASCAVEL
PARTIDO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
PRESIDENTE: SADY CLAUDIO BODANEZE
TESOUREIRO: IRINEU PEREIRA DE JESUS
ADVOGADOS: MARCOS VINICIUS BOSCHIROLLI – OAB/PR 19.647; ALEX SANDER GALLIO – OAB/PR 31.784; WILLIAM JULIO DE
OLIVEIRA – OAB/PR 45.744; LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI – OAB/PR 44.497
JUÍZA: DRA. FILOMAR HELENA PEROSA CAREZIA
Intimação, na forma da lei, do advogado da(s) parte(s), do r. despacho exarado pela Exma. Juíza Eleitoral, Dra. Filomar Helena Perosa
Carezia, nos autos acima discriminados, com o seguinte teor:
"1. Considerando a emissão do parecer conclusivo pelo Cartório Eleitoral, bem como o parecer do Ministério Público Eleitoral, com
manifestação pela aprovação das contas com ressalvas, DETERMINO a intimação do órgão partidário e dos responsáveis, na pessoa de seus
advogados, para que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir,
especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo (art. 38 da Resolução TSE n. 23.546/2017).
2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos.
Diligências necessárias.
Cascavel, 08 de março de 2019.
FILOMAR HELENA PEROSA CAREZIA
Juíza Eleitoral"

72ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

ELEIÇÕES 2018
EDITAL Nº 011/2019
DE IMPUGNAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS FINAIS
PRAZO: 3 DIAS
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA, CAMILA DE BRITTO FORMOLO, JUÍZA ELEITORAL DA 72ª ZONA ELEITORAL, DO
PARANÁ, nos termos do art. 59 da Resolução n. 23.553/2015- TSE, FAZ SABER que foram apresentadas as contas finais da
campanha eleitoral de 2018 dos partidos políticos abaixo relacionados, disponíveis para consulta na página do TSE na internet, para
que qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público bem como qualquer outro interessado, possam impugnálas 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.
Município
Processo n.
Prestador de contas
TAMBOARA
166-30.2018.6.16.0072
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL – PMN
DADO E PASSADO, nesta cidade de Paranavaí - PR, em 07 de março de 2019. Eu, ________________, Alethéia Barros Aparício, Chefe
de Cartório, expedi e conferi o presente edital.
CAMILA DE BRITTO FORMOLO
Juíza Eleitoral

E D I T A L Nº 12/2019
A Excelentíssima Senhora Dra. Camila de Britto Formolo, MMª. Juíza Eleitoral da 072ª ZE/PR, no uso de suas atribuições legais,
Torna público a todos quantos do presente edital virem ou dele tiverem ciência, a abertura do prazo de 3 (três) dias, a contar da publicação
deste edital no DJE, para que qualquer interessado possa apresentar impugnação à declaração de ausência de movimentação de recursos nos
exercícios financeiros de 2017 e 2018 do partido político listado abaixo:
PARTIDO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - «SIGLA»
MUNICÍPIO: «MUNICIPIO»
PRESIDENTE: SILVIA KARLA MIRANDA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO: WANDERLEIA APARECIDA DE CASTRO
Saliento que a impugnação deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
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E, para que se lhe dê ampla divulgação, expediu-se o presente edital, para a devida afixação no local de costume desta 072ª Zona Eleitoral e
publicação no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado nesta cidade de Paranavaí, aos 07 dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove. Eu, _____________________,
Alethéia Barros Aparício, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pela MMª. Juíza Eleitoral, Dra. Camila de Britto
Formolo.
CAMILA DE BRITTO FORMOLO
Juíza Eleitoral da 072ª Z.E.

E D I T A L Nº 13/2019
A Excelentíssima Senhora Dra. Camila de Britto Formolo, MMª. Juíza Eleitoral da 072ª ZE/PR, no uso de suas atribuições legais,
Torna público a todos quantos do presente edital virem ou dele tiverem ciência, a abertura do prazo de 3 (três) dias, a contar da publicação
deste edital no DJE, para que qualquer interessado possa apresentar impugnação à declaração de ausência de movimentação de recursos no
exercício financeiro de 2018 do partido político listado abaixo:

PARTIDO: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
MUNICÍPIO: PARANAVAÍ
PRESIDENTE: CÍCERO LOPES DE LIMA
TESOUREIRO: JOSÉ GALVÃO
Saliento que a impugnação deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E, para que se lhe dê ampla divulgação, expediu-se o presente edital, para a devida afixação no local de costume desta 072ª Zona Eleitoral e
publicação no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado nesta cidade de Paranavaí, aos 07 dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove. Eu, _____________________,
Alethéia Barros Aparício, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pela MMª. Juíza Eleitoral, Dra. Camila de Britto
Formolo.
CAMILA DE BRITTO FORMOLO
Juíza Eleitoral da 072ª Z.E.

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 92-73.2018.6.16.0072
PARTIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
MUNICÍPIO: Paranavaí
PRESIDENTE: Ary Bracarense Costa Junior
TESOUREIRO: Luiz Tadeu Fernandes
ADVOGADO: Ary Bracarense Costa JUNIOR, OAB/PR Nº 18.553
Trata-se de prestação de contas eleitorais de órgão partidário municipal relativa ao PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB do município de Paranavaí apresentada em 06/11/2018, referente às Eleições Gerais de 2018, nos termos da Lei n. 9.504/1997 e
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Exibidos pelo partido alguns dos documentos exigidos pela legislação em vigor (art. 56, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017), foi
publicado o edital previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, cujo prazo para eventual impugnação decorreu sem qualquer
manifestação.
Na análise técnica, realizada nos termos do artigo 59, §6º da Resolução TSE nº 23.553/2017, restou concluída a não inclusão das contas
bancárias identificadas na base de dados da Justiça Eleitoral, nem tampouco a exibição ao Juízo dos extratos de sua movimentação. No
entanto, em buscas em sistemas eleitorais nelas não fora identificada a movimentação de recursos financeiros, inclusive dos originados de
Fundo Público. Logo, houve confirmação dos dados inseridos na prestação de contas protocolizada. Nota-se no encarte trazido pelo partido
político tão somente o reconhecimento de gastos estimáveis em dinheiro com serviços de advocacia e contabilidade.
Pelas impropriedades técnicas diagnosticadas, o órgão técnico opinou pela aprovação das contas com ressalvas, pois as inconsistências não
impediram a análise das contas em seus aspectos relevantes.
Dada a oportunidade ao PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA de Paranavaí manifestar sobre as conclusões técnicas, sua
oportunidade decorreu in albis.
Seguindo o parecer técnico, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente à aprovação das contas com ressalvas.
É o relatório.
DECIDO.
Foram cumpridas, pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB do município de Paranavaí as disposições legais e
normativas para a prestação de contas alusivas à arrecadação e gastos da campanha eleitoral de 2018. Os autos vieram instruídos com a
documentação mínima exigida pela legislação pertinente e, publicado o edital, transcorreu o prazo sem impugnação.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave que envolva a arrecadação de fonte vedada e/ou não identificada, nem
tampouco a gestão de recursos advindos do Fundo Público. O parecer do Ministério Público Eleitoral foi favorável à aprovação das contas com
ressalvas.
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As falhas verificadas não comprometem a regularidade das contas, haja vista que há confirmação da não movimentação de recursos a partir
das buscas realizadas por este Juízo. Todavia, constituem motivo para ressalvas face a inobservância de alguns procedimentos que o partido
deveria ter adotado para que suas contas fossem tidas como irrepreensíveis.
ISSO POSTO, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB do município de Paranavaí referentes às Eleições Gerais de 2018, com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei n. 9.504/1997 e art. 77, inciso II,
da Resolução TSE 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Paranavai, 07 de março de 2019.
Camila de Britto Formolo
Juíza Eleitoral da 72ª ZE/PR

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 90-06.2018.6.16.0072
PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
MUNICÍPIO: Paranavaí
PRESIDENTE: Pedro Baraldi
TESOUREIRO: Arquimedes Borges Tavares
ADVOGADO: Vinicius Cesar Baraldi – OAB/PR 60.433
Trata-se de prestação de contas eleitorais de órgão partidário municipal relativa ao PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB do município
de Paranavaí apresentada em 06/11/2018, referente às Eleições Gerais de 2018, nos termos da Lei n. 9.504/1997 e Resolução TSE nº
23.553/2017.
Exibidos pelo partido alguns dos documentos exigidos pela legislação em vigor (art. 56, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017), foi
publicado o edital previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, cujo prazo para eventual impugnação decorreu sem qualquer
manifestação.
Na análise técnica, realizada nos termos do artigo 59, §6º da Resolução TSE nº 23.553/2017, restou concluída a não inclusão das contas
bancárias identificadas na base de dados da Justiça Eleitoral, nem tampouco a exibição ao Juízo dos extratos de sua movimentação. No
entanto, em buscas em sistemas eleitorais nelas não fora identificada a movimentação de recursos financeiros, inclusive dos originados de
Fundo Público. Logo, houve confirmação dos dados inseridos na prestação de contas protocolizada. Destacou ainda o parecer técnico que a
abertura da conta bancária pelo partido para eventual arrecadação de recursos para campanha foi feita intempestivamente ao disposto no
artigo 10, § 1ª, inciso II da Resolução TSE nº 23.553/2017. Por fim, nota-se no encarte trazido pelo partido político tão somente o
reconhecimento de gastos estimáveis em dinheiro com serviços de advocacia e contabilidade.
Pelas impropriedades técnicas diagnosticadas, o órgão técnico opinou pela aprovação das contas com ressalvas, pois as inconsistências não
impediram a análise das contas em seus aspectos relevantes.
Dada a oportunidade ao PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO de Paranavaí manifestar sobre as conclusões técnicas, sua oportunidade
decorreu in albis.
Seguindo o parecer técnico, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente à aprovação das contas com ressalvas.
É o relatório.
DECIDO.
Foram cumpridas, pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB do município de Paranavaí as disposições legais e normativas para a
prestação de contas alusivas à arrecadação e gastos da campanha eleitoral de 2018. Os autos vieram instruídos com a documentação mínima
exigida pela legislação pertinente e, publicado o edital, transcorreu o prazo sem impugnação.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave que envolva a arrecadação de fonte vedada e/ou não identificada, nem
tampouco a gestão de recursos advindos do Fundo Público. O parecer do Ministério Público Eleitoral foi favorável à aprovação das contas com
ressalvas.
As falhas verificadas não comprometem a regularidade das contas, haja vista que há confirmação da não movimentação de recursos a partir
das buscas realizadas por este Juízo. Todavia, constituem motivo para ressalvas face a inobservância de alguns procedimentos que o partido
deveria ter adotado para que suas contas fossem tidas como irrepreensíveis.
ISSO POSTO, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB do
município de Paranavaí referentes às Eleições Gerais de 2018, com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei n. 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da
Resolução TSE 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Paranavai, 07 de março de 2019.
Camila de Britto Formolo
Juíza Eleitoral da 72ª ZE/PR

94ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

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

Ano XI - Número 046

Curitiba, quarta-feira, 13 de março de 2019

Página 14

Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 90-37.2018.6.16.0094
PARTIDO: PSB – PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
MUNICÍPIO: PLANALTINA DO PARANÁ/PR
PRESIDENTE: IVAN LUIZ DE GASPERIN
TESOUREIRO: FERNANDO MUNCIO COMPANONI
ADVOGADO: PAULO ROBERTO DOS SANTOS – OAB/PR 33.243
Intimação do órgão partidário, seus responsáveis e advogado, no feito acima, para intimação, no prazo de 03 (três) dias, da r. sentença, nos
seguintes termos:
Prestação de Contas – PC – nº 90-37.2018.616.0094
Prestação de Contas do PSB – Partido Socialista Brasileiro de Planaltina do Paraná – Paraná. Eleições 2018.
Vistos,
Trata-se de prestação de contas eleitorais de órgão partidário municipal, Partido Socialista Brasileiro – PSB de Planaltina do Paraná/PR,
apresentada em 06/11/2018, referente às Eleições Gerais de 2018, nos termos da Lei n. 9.504/1997 e Resolução TSE n. 23.553/2017.
No tocante aos exigidos pela legislação em vigor (art. 56, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017) a agremiação deixou de apresentar os
extratos bancários. Publicado o edital previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Na análise técnica, o servidor da Justiça Eleitoral identificou inconsistências e notificou o prestador de contas que não se manifestou no prazo
legal.
Após, em seu parecer conclusivo, o órgão técnico opinou pela aprovação das contas com ressalvas, pois as inconsistências não impediram a
análise das contas (impropriedades). No mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente à aprovação das contas
com ressalvas.
É o relatório.
DECIDO.
Foram cumpridas as disposições legais e normativas para a prestação de contas. Os autos vieram instruídos com a documentação exigida
pela legislação pertinente e, publicado o edital, transcorreu o prazo sem impugnação.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave e o parecer do promotor eleitoral foi favorável à aprovação das contas
com ressalvas. As falhas verificadas não comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas (omissão na entrega
das parciais da prestação de contas, apresentação de extratos bancários). Tendo em vista que já foi dada oportunidade para a parte se
manifestar e visto que não é necessária a realização de outras diligências, estas contas devem ser submetidas a julgamento.
ISSO POSTO, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha do Partido Socialista Brasileiro – PSB de Planaltina do
Paraná/PR referentes às Eleições Gerais de 2018, com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei n. 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da Resolução TSE
23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Santa Isabel do Ivaí-PR, 25 de fevereiro de 2019.
(a) Gustavo Daniel Marchini
Juiz Eleitoral Substituto

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 91-22.2018.6.16.0094
PARTIDO: PP – PARTIDO PROGRESSISTA
MUNICÍPIO: SANTA ISABEL DO IVAI/PR
PRESIDENTE: CLEMENTE APARECIDO DE SOUZA
TESOUREIRO: LUCIANA TOSHI LOMONACO DE SOUZA
ADVOGADO: FRANCISCO DA SILVA MENDES FILHO – OAB/PR 31.987
Intimação do órgão partidário, seus responsáveis e advogado, no feito acima, para intimação, no prazo de 03 (três) dias, da r. sentença, nos
seguintes termos:

Prestação de Contas – PC – nº 91-22.2018.616.0094
Prestação de Contas do PP – Partido Progressista de Santa Isabel do Ivaí – Paraná. Eleições 2018.
Vistos,
Trata-se de prestação de contas eleitorais de órgão partidário municipal, Partido Progressista – PP de Santa Isabel do Ivaí/PR, apresentada
em 07/11/2018, referente às Eleições Gerais de 2018, nos termos da Lei n. 9.504/1997 e Resolução TSE n. 23.553/2017.
No tocante aos exigidos pela legislação em vigor (art. 56, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017) a agremiação deixou de apresentar os
extratos bancários. Publicado o edital previsto no caput do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Na análise técnica, o servidor da Justiça Eleitoral identificou inconsistências e notificou o prestador de contas que não se manifestou no prazo
legal.
Após, em seu parecer conclusivo, o órgão técnico opinou pela aprovação das contas com ressalvas, pois as inconsistências não impediram a
análise das contas (impropriedades). No mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente à aprovação das contas
com ressalvas.
É o relatório.
DECIDO.
Foram cumpridas as disposições legais e normativas para a prestação de contas. Os autos vieram instruídos com a documentação exigida
pela legislação pertinente e, publicado o edital, transcorreu o prazo sem impugnação.
Não foi identificada, na análise técnica, nenhuma inconsistência grave e o parecer do promotor eleitoral foi favorável à aprovação das contas
com ressalvas. As falhas verificadas não comprometem a regularidade das contas, mas constituem motivo para ressalvas (omissão na entrega
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das parciais da prestação de contas, apresentação de extratos bancários). Tendo em vista que já foi dada oportunidade para a parte se
manifestar e visto que não é necessária a realização de outras diligências, estas contas devem ser submetidas a julgamento.
ISSO POSTO, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha do Partido Progressista – PP de Santa Isabel do Ivaí/PR
referentes às Eleições Gerais de 2018, com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei n. 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da Resolução TSE 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Santa Isabel do Ivaí-PR, 25 de fevereiro de 2019.
(a) Gustavo Daniel Marchini
Juiz Eleitoral Substituto

96ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

SENTENÇAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA 2018
PROCESSO: 94-68.2018.6.16.0096
ASSUNTO: Prestação de Contas – Eleições 2018
PARTIDO: Comissão Provisória Municipal do PR – PARTIDO DA REPÚBLICA
INTERESSADO(A): Vilmar da Silva Martins (Presidente da Com. Prov. Mun.)
INTERESSADO(A): Jesse Erasmo dos Santos (Tesoureiro da Com. Prov. Mun.)
ADVOGADO(A): Beatriz Mazzotti Bender – OAB/PR 87.541
MUNICÍPIO: Marilena/PR
SENTENÇA nº 18/2019

1. Trata-se de feito relativo à prestação de contas das Eleições Gerais de 2018 pelo PR – PARTIDO DA REPÚBLICA de Marilena/PR, na forma
do artigo 52 da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral, após consulta ao sistema SPCE, apresentou à fl. 02 informação de que o Órgão municipal do partido político não cumpriu
com a obrigação de prestar contas parciais dentro do prazo estabelecido pelo art. 50, §4º, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Devidamente notificados (fls. 13), os interessados apresentaram prestação de contas final intempestivamente, na forma simplificada, assinada
pelo presidente, tesoureiro, contador, e constituído advogado nos autos (fls. 15/24).
Publicado edital de impugnação, na forma do artigo 59 da mencionada Resolução, transcorreu prazo sem manifestações (fls. 32).
Apresentada análise técnica conclusiva (fls. 33), opinando pela desaprovação das contas, foram os interessados devidamente intimados (fls.
34).
Os interessados informaram que não houve abertura de conta bancária antes de 15/08/2018, tendo em vista a inexistência de candidatos
inscritos e de recursos recebidos nesse período (fls. 38).
Apresentado novo parecer técnico conclusivo (fls. 39), opinando pela desaprovação das contas, os autos foram remetidos ao Ministério Público
Eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou às fls. 43/49 também pela desaprovação das contas apresentadas, fundamentando pela
caracterização de irregularidade insanável (não abertura de conta bancária específica para campanha).
É o relatório. Decido.
2. O sistema jurídico brasileiro determina que os candidatos e os partidos políticos prestem contas dos recursos arrecadados e despesas
efetuadas durante o período eleitoral, com o objetivo de resguardar a transparência e, principalmente, a isonomia daqueles que disputam as
eleições, notadamente no que diz respeito ao equilíbrio do aspecto econômico.
Esta obrigatoriedade decorre dos arts. 28 a 32 da Lei n. 9.504/97 (Lei das Eleições), dispositivos legais que são regulamentados por meio de
Resoluções periodicamente editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, tal como a Resolução TSE n. 23.553/2017, que se refere especificamente
às Eleições Gerais de 2018.
No caso verifica-se, dos autos e das informações coletadas pela Unidade Técnica, a existência de irregularidade consistente em ausência de
abertura de conta eleitoral específica de campanha, obrigação expressa e imposta pelo art. 10, § 1º, inciso II, da Resolução TSE nº.
23.553/2017, ainda que não haja arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, irregularidade que macula de forma insanável a
prestação de contas, uma vez que impossibilita o efetivo controle de eventuais gastos, comprometendo a transparência nas divulgações e na
derradeira análise.
Sobre o tema, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.1. Agravo interno contra decisão
que negou seguimento a recurso especial eleitoral, mantendo a desaprovação das contas de campanha referentes às Eleições 2016. 2. Nos
termos do art. 22, caput, da Lei nº 9.504/1997 e do art. 7º, § 2º, da Res.-TSE nº 23.463/2015, a abertura de conta bancária específica de
campanha é obrigatória para partidos e candidatos, ainda que não haja arrecadação ou movimentação de recursos financeiros. 3. O acórdão
regional assentou que a ausência de abertura de conta bancária específica de campanha comprometeu a confiabilidade da prestação de
contas do recorrente, razão pela qual a desaprovou e aplicou a suspensão do repasse das cotas do fundo partidário pelo período de 4 (quatro)
meses. A modificação dessas conclusões exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado nesta instância especial (Súmula nº
24/TSE). 4. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a ausência de abertura de
conta bancária específica de campanha é vício grave e relevante que, por si só, enseja a desaprovação das contas. Precedentes. 5. Agravo
interno a que se nega provimento. (Recurso Especial Eleitoral nº 23719, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE Diário de justiça eletrônico, Data 13/12/2018).
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3. Destarte, acolho o parecer técnico e a manifestação ministerial, haja vista a irregularidade insanável consistente na não abertura de conta
bancária obrigatória para o trânsito de valores arrecadados e utilizados em campanha ou comprovação de ausência de movimentação
financeira durante o período, JULGO DESAPROVADAS as contas do PR – PARTIDO DA REPÚBLICA de Marilena/PR, referentes às Eleições
Gerais de 2018, nos termos do art. 30, III da Lei 9.504/97 e artigo 77, III da Resolução TSE n.º 23.553/2017, suspendendo por conseguinte o
recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo período de 06 (seis) meses, a ser cumprida no ano seguinte ao trânsito em julgado da decisão,
na forma do artigo 77, §4º, da Resolução aplicável e art. 25 da Lei n.º 9.504/1997.
Após o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, e comuniquem-se os respectivos
Diretórios Estadual e Nacional, nos termos do art. 77 §§4º e 6º da Resolução TSE n. 23.553/2017, a fim de que suspendam o repasse das
cotas do Fundo Partidário ao Diretório Municipal pelo período de 06 (seis) meses.
Por fim, sobrevindo o trânsito em julgado, remetam-se cópias dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar n.º 64/1990 e art. 22, §4º da Lei n.º 9.504/1997, em observação ao disposto no artigo 84 da Resolução TSE n.º 23.553/17.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as determinações supra, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.
Diligências necessárias.
Nova Londrina, 28 de fevereiro de 2019.
ÉRIKA FIORI BONATTO MULLER
Juíza Eleitoral
96ª ZE

PROCESSO: 99-90.2018.6.16.0096
ASSUNTO: Prestação de Contas – Eleições 2018
PARTIDO: Comissão Provisória Municipal do PP – PARTIDO PROGRESSISTA
INTERESSADO(A): Carlos Cesar de Carvalho (Presidente da Com. Prov. Mun.)
INTERESSADO(A): Marcos da Silva Barbosa (Tesoureiro da Com. Prov. Mun.)
ADVOGADO(A): Beatriz Mazzotti Bender – OAB/PR 87.541
MUNICÍPIO: Marilena/PR
SENTENÇA nº 19/2019

1. Trata-se de feito relativo à prestação de contas das Eleições Gerais de 2018 pelo PP – PARTIDO PROGRESSISTA de Marilena/PR,, na
forma do artigo 52 da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral, após consulta ao sistema SPCE, apresentou à fl. 02 informação de que o Órgão municipal do partido político não cumpriu
com a obrigação de prestar contas parciais dentro do prazo estabelecido pelo art. 50, §4º, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Devidamente notificados (fls. 17), os interessados apresentaram prestação de contas final intempestivamente, na forma simplificada, assinada
pelo presidente, tesoureiro, contador, e constituído advogado nos autos (fls. 19/28).
Publicado edital de impugnação, na forma do artigo 59 da mencionada Resolução, transcorreu prazo sem manifestações (fls. 32/33).
Apresentada análise técnica conclusiva (fls. 34), opinando pela desaprovação das contas, foram os interessados devidamente intimados (fls.
35).
Os interessados informaram que não houve abertura de conta bancária antes de 15/08/2018, tendo em vista a inexistência de candidatos
inscritos e de recursos recebidos nesse período (fls. 39).
Apresentado novo parecer técnico conclusivo (fls. 40), opinando pela desaprovação das contas, os autos foram remetidos ao Ministério Público
Eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou às fls. 44/50 também pela desaprovação das contas apresentadas, fundamentando pela
caracterização de irregularidade insanável (não abertura de conta bancária específica para campanha).
É o relatório. Decido.
2. O sistema jurídico brasileiro determina que os candidatos e os partidos políticos prestem contas dos recursos arrecadados e despesas
efetuadas durante o período eleitoral, com o objetivo de resguardar a transparência e, principalmente, a isonomia daqueles que disputam as
eleições, notadamente no que diz respeito ao equilíbrio do aspecto econômico.
Esta obrigatoriedade decorre dos arts. 28 a 32 da Lei n. 9.504/97 (Lei das Eleições), dispositivos legais que são regulamentados por meio de
Resoluções periodicamente editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, tal como a Resolução TSE n. 23.553/2017, que se refere especificamente
às Eleições Gerais de 2018.
No caso verifica-se, dos autos e das informações coletadas pela Unidade Técnica, a existência de irregularidade consistente em ausência de
abertura de conta eleitoral específica de campanha, obrigação expressa e imposta pelo art. 10, § 1º, inciso II, da Resolução TSE nº.
23.553/2017, ainda que não haja arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, irregularidade que macula de forma insanável a
prestação de contas, uma vez que impossibilita o efetivo controle de eventuais gastos, comprometendo a transparência nas divulgações e na
derradeira análise.
Sobre o tema, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.1. Agravo interno contra decisão
que negou seguimento a recurso especial eleitoral, mantendo a desaprovação das contas de campanha referentes às Eleições 2016. 2. Nos
termos do art. 22, caput, da Lei nº 9.504/1997 e do art. 7º, § 2º, da Res.-TSE nº 23.463/2015, a abertura de conta bancária específica de
campanha é obrigatória para partidos e candidatos, ainda que não haja arrecadação ou movimentação de recursos financeiros. 3. O acórdão
regional assentou que a ausência de abertura de conta bancária específica de campanha comprometeu a confiabilidade da prestação de
contas do recorrente, razão pela qual a desaprovou e aplicou a suspensão do repasse das cotas do fundo partidário pelo período de 4 (quatro)
meses. A modificação dessas conclusões exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado nesta instância especial (Súmula nº
24/TSE). 4. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a ausência de abertura de
conta bancária específica de campanha é vício grave e relevante que, por si só, enseja a desaprovação das contas. Precedentes. 5. Agravo
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interno a que se nega provimento. (Recurso Especial Eleitoral nº 23719, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE Diário de justiça eletrônico, Data 13/12/2018).
3. Destarte, acolho o parecer técnico e a manifestação ministerial, haja vista a irregularidade insanável consistente na não abertura de conta
bancária obrigatória para o trânsito de valores arrecadados e utilizados em campanha ou comprovação de ausência de movimentação
financeira durante o período, JULGO DESAPROVADAS as contas do PP – PARTIDO PROGRESSISTA de Marilena/PR, referentes às
Eleições Gerais de 2018, nos termos do art. 30, III da Lei 9.504/97 e artigo 77, III da Resolução TSE n.º 23.553/2017, suspendendo por
conseguinte o recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo período de 06 (seis) meses, a ser cumprida no ano seguinte ao trânsito em
julgado da decisão, na forma do artigo 77, §4º, da Resolução aplicável e art. 25 da Lei n.º 9.504/1997.
Após o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, e comuniquem-se os respectivos
Diretórios Estadual e Nacional, nos termos do art. 77 §§4º e 6º da Resolução TSE n. 23.553/2017, a fim de que suspendam o repasse das
cotas do Fundo Partidário ao Diretório Municipal pelo período de 06 (seis) meses.
Por fim, sobrevindo o trânsito em julgado, remetam-se cópias dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar n.º 64/1990 e art. 22, §4º da Lei n.º 9.504/1997, em observação ao disposto no artigo 84 da Resolução TSE n.º 23.553/17.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as determinações supra, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.
Diligências necessárias.
Nova Londrina, 28 de fevereiro de 2019.
ÉRIKA FIORI BONATTO MULLER
Juíza Eleitoral
96ª ZE

PROCESSO: 82-54.2018.6.16.0096
ASSUNTO: Prestação de Contas – Eleições 2018
PARTIDO: Comissão Provisória Municipal do PP – PARTIDO PROGRESSISTA
INTERESSADO(A): Agnaldo Varela Câmara (Presidente da Com. Prov. Mun.)
INTERESSADO(A): Ezequiel Lourenço (Tesoureiro da Com. Prov. Mun.)
ADVOGADO(A): Fernanda Roberta Sasso Mello – OAB/PR 52.008
MUNICÍPIO: Itaúna do Sul/PR
SENTENÇA nº 20/2019

1. Trata-se de feito relativo à prestação de contas das Eleições Gerais de 2018 pelo PARTIDO PROGRESSISTA de Itaúna do Sul/PR, na
forma do artigo 52 da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral, após consulta ao sistema SPCE, apresentou à fl. 02 informação de que o Órgão municipal do partido político não cumpriu
com a obrigação de prestar contas parciais dentro do prazo estabelecido pelo art. 50, §4º, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Devidamente notificados, os interessados apresentaram prestação de contas final intempestivamente, na forma simplificada, assinada pelo
presidente, tesoureiro, contador, e constituído advogado nos autos (fls. 13/41).
Publicado edital de impugnação, na forma do artigo 59 da mencionada Resolução, transcorreu prazo sem manifestações (fls. 48).
Apresentada análise técnica (fls. 49), opinando pela desaprovação das contas, foram os interessados devidamente intimados, entretanto,
deixaram de apresentar qualquer manifestação (fls. 50).
Apresentado parecer técnico conclusivo (fls. 51), opinando pela desaprovação das contas, os autos foram remetidos ao Ministério Público
Eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou às fls. 55/60 também pela desaprovação das contas apresentadas, fundamentando pela
caracterização de irregularidade insanável (não abertura de conta bancária específica para campanha).
É o relatório. Decido.
2. O sistema jurídico brasileiro determina que os candidatos e os partidos políticos prestem contas dos recursos arrecadados e despesas
efetuadas durante o período eleitoral, com o objetivo de resguardar a transparência e, principalmente, a isonomia daqueles que disputam as
eleições, notadamente no que diz respeito ao equilíbrio do aspecto econômico.
Esta obrigatoriedade decorre dos arts. 28 a 32 da Lei n. 9.504/97 (Lei das Eleições), dispositivos legais que são regulamentados por meio de
Resoluções periodicamente editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, tal como a Resolução TSE n. 23.553/2017, que se refere especificamente
às Eleições Gerais de 2018.
No caso verifica-se, dos autos e das informações coletadas pela Unidade Técnica, a existência de irregularidade consistente em ausência de
abertura de conta eleitoral específica de campanha, obrigação expressa e imposta pelo art. 10, § 1º, inciso II, da Resolução TSE nº.
23.553/2017, ainda que não haja arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, irregularidade que macula de forma insanável a
prestação de contas, uma vez que impossibilita o efetivo controle de eventuais gastos, comprometendo a transparência nas divulgações e na
derradeira análise.
Sobre o tema, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.1. Agravo interno contra decisão
que negou seguimento a recurso especial eleitoral, mantendo a desaprovação das contas de campanha referentes às Eleições 2016. 2. Nos
termos do art. 22, caput, da Lei nº 9.504/1997 e do art. 7º, § 2º, da Res.-TSE nº 23.463/2015, a abertura de conta bancária específica de
campanha é obrigatória para partidos e candidatos, ainda que não haja arrecadação ou movimentação de recursos financeiros. 3. O acórdão
regional assentou que a ausência de abertura de conta bancária específica de campanha comprometeu a confiabilidade da prestação de
contas do recorrente, razão pela qual a desaprovou e aplicou a suspensão do repasse das cotas do fundo partidário pelo período de 4 (quatro)
meses. A modificação dessas conclusões exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado nesta instância especial (Súmula nº
24/TSE). 4. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a ausência de abertura de
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conta bancária específica de campanha é vício grave e relevante que, por si só, enseja a desaprovação das contas. Precedentes. 5. Agravo
interno a que se nega provimento. (Recurso Especial Eleitoral nº 23719, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE Diário de justiça eletrônico, Data 13/12/2018).
3. Destarte, acolho o parecer técnico e a manifestação ministerial, haja vista a irregularidade insanável consistente na não abertura de conta
bancária obrigatória para o trânsito de valores arrecadados e utilizados em campanha ou comprovação de ausência de movimentação
financeira durante o período, JULGO DESAPROVADAS as contas do PP – PARTIDO PROGRESSISTA de Itaúna do Sul/PR, referentes às
Eleições Gerais de 2018, nos termos do art. 30, III da Lei 9.504/97 e artigo 77, III da Resolução TSE n.º 23.553/2017, suspendendo por
conseguinte o recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo período de 06 (seis) meses, a ser cumprida no ano seguinte ao trânsito em
julgado da decisão, na forma do artigo 77, §4º, da Resolução aplicável e art. 25 da Lei n.º 9.504/1997.
Após o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, e comuniquem-se os respectivos
Diretórios Estadual e Nacional, nos termos do art. 77 §§4º e 6º da Resolução TSE n. 23.553/2017, a fim de que suspendam o repasse das
cotas do Fundo Partidário ao Diretório Municipal pelo período de 06 (seis) meses.
Por fim, sobrevindo o trânsito em julgado, remetam-se cópias dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar n.º 64/1990 e art. 22, §4º da Lei n.º 9.504/1997, em observação ao disposto no artigo 84 da Resolução TSE n.º 23.553/17.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as determinações supra, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.
Diligências necessárias.
Nova Londrina, 28 de fevereiro de 2019.

ÉRIKA FIORI BONATTO MULLER
Juíza Eleitoral
96ª ZE

PROCESSO: 106-82.2018.6.16.0096
ASSUNTO: Prestação de Contas – Eleições 2018
PARTIDO: Comissão Provisória Municipal do MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
INTERESSADO(A): Edson Moreira Guimarães (Presidente da Com. Pro./Dir. Mun.)
INTERESSADO(A): Clovis Meira (Tesoureiro da Com. Prov./Dir. Mun.)
ADVOGADO(A): Edson Isao Sugawara – OAB/PR 14.551
MUNICÍPIO: Itaúna do Sul/PR
SENTENÇA nº 21/2019

1. Trata-se de feito relativo à prestação de contas das Eleições Gerais de 2018 pelo MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO de
Itaúna do Sul/PR, na forma do artigo 52 da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral, após consulta ao sistema SPCE, apresentou à fl. 02 informação de que o Órgão municipal do partido político não cumpriu
com a obrigação de prestar contas parciais dentro do prazo estabelecido pelo art. 50, §4º, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Devidamente notificados, os interessados apresentaram prestação de contas final intempestivamente, na forma simplificada, assinada pelo
presidente, tesoureiro, contador, e constituído advogado nos autos (fls. 13/42).
Publicado edital de impugnação, na forma do artigo 59 da mencionada Resolução, transcorreu prazo sem manifestações (fls. 49).
Apresentada análise técnica (fls. 50), foram os interessados devidamente intimados, entretanto, deixaram de apresentar qualquer manifestação
(fls. 51).
Apresentado parecer técnico conclusivo (fls. 52), opinando pela desaprovação das contas, os autos foram remetidos ao Ministério Público
Eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou às fls. 56/61 também pela desaprovação das contas apresentadas, fundamentando pela
caracterização de irregularidade insanável (não abertura de conta bancária específica para campanha).
É o relatório. Decido.
2. O sistema jurídico brasileiro determina que os candidatos e os partidos políticos prestem contas dos recursos arrecadados e despesas
efetuadas durante o período eleitoral, com o objetivo de resguardar a transparência e, principalmente, a isonomia daqueles que disputam as
eleições, notadamente no que diz respeito ao equilíbrio do aspecto econômico.
Esta obrigatoriedade decorre dos arts. 28 a 32 da Lei n. 9.504/97 (Lei das Eleições), dispositivos legais que são regulamentados por meio de
Resoluções periodicamente editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, tal como a Resolução TSE n. 23.553/2017, que se refere especificamente
às Eleições Gerais de 2018.
No caso verifica-se, dos autos e das informações coletadas pela Unidade Técnica, a existência de irregularidade consistente em ausência de
abertura de conta eleitoral específica de campanha, obrigação expressa e imposta pelo art. 10, § 1º, inciso II, da Resolução TSE nº.
23.553/2017, ainda que não haja arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, irregularidade que macula de forma insanável a
prestação de contas, uma vez que impossibilita o efetivo controle de eventuais gastos, comprometendo a transparência nas divulgações e na
derradeira análise.
Sobre o tema, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.1. Agravo interno contra decisão
que negou seguimento a recurso especial eleitoral, mantendo a desaprovação das contas de campanha referentes às Eleições 2016. 2. Nos
termos do art. 22, caput, da Lei nº 9.504/1997 e do art. 7º, § 2º, da Res.-TSE nº 23.463/2015, a abertura de conta bancária específica de
campanha é obrigatória para partidos e candidatos, ainda que não haja arrecadação ou movimentação de recursos financeiros. 3. O acórdão
regional assentou que a ausência de abertura de conta bancária específica de campanha comprometeu a confiabilidade da prestação de
contas do recorrente, razão pela qual a desaprovou e aplicou a suspensão do repasse das cotas do fundo partidário pelo período de 4 (quatro)
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meses. A modificação dessas conclusões exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado nesta instância especial (Súmula nº
24/TSE). 4. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a ausência de abertura de
conta bancária específica de campanha é vício grave e relevante que, por si só, enseja a desaprovação das contas. Precedentes. 5. Agravo
interno a que se nega provimento. (Recurso Especial Eleitoral nº 23719, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE Diário de justiça eletrônico, Data 13/12/2018).
3. Destarte, acolho o parecer técnico e a manifestação ministerial, haja vista a irregularidade insanável consistente na não abertura de conta
bancária obrigatória para o trânsito de valores arrecadados e utilizados em campanha ou comprovação de ausência de movimentação
financeira durante o período, JULGO DESAPROVADAS as contas do MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO de Itaúna do
Sul/PR, referentes às Eleições Gerais de 2018, nos termos do art. 30, III da Lei 9.504/97 e artigo 77, III da Resolução TSE n.º 23.553/2017,
suspendendo por conseguinte o recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo período de 06 (seis) meses, a ser cumprida no ano seguinte ao
trânsito em julgado da decisão, na forma do artigo 77, §4º, da Resolução aplicável e art. 25 da Lei n.º 9.504/1997.
Após o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, e comuniquem-se os respectivos
Diretórios Estadual e Nacional, nos termos do art. 77 §§4º e 6º da Resolução TSE n. 23.553/2017, a fim de que suspendam o repasse das
cotas do Fundo Partidário ao Diretório Municipal pelo período de 06 (seis) meses.
Por fim, sobrevindo o trânsito em julgado, remetam-se cópias dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar n.º 64/1990 e art. 22, §4º da Lei n.º 9.504/1997, em observação ao disposto no artigo 84 da Resolução TSE n.º 23.553/17.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as determinações supra, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.
Diligências necessárias.
Nova Londrina, 28 de fevereiro de 2019.

ÉRIKA FIORI BONATTO MULLER
Juíza Eleitoral
96ª ZE

PROCESSO: 91-16.2018.6.16.0096
ASSUNTO: Prestação de Contas – Eleições 2018
PARTIDO: Comissão Provisória Municipal do SOLIDARIEDADE
INTERESSADO(A): Nilton Santo Balico (Presidente da Com. Pro./Dir. Mun.)
INTERESSADO(A): Luiz Antonio Lima Balico (Tesoureiro da Com. Prov./Dir. Mun.)
MUNICÍPIO: Marilena/PR
Sentença 22/2019

1. Trata-se de autos da prestação de contas Eleitorais de órgão partidário municipal relativo às Eleições Gerais 2018, abrangendo a
arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados na campanha, à luz das normas
estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que a agremiação não apresentou a prestação de contas parcial. Notificado para constituir advogado
(fls. 15), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para manifestação (fls. 16).
A análise técnica, em Parecer (fl. 17) opinou pelo julgamento como Não Prestadas as contas do órgão partidário.
Remetidos os autos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 21/25).
É o relatório. Decido
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do SOLIDARIEDADE do
Município de Marilena-PR, com fundamento no artigo 77, IV da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Determino a suspensão de novas cotas do fundo partidário, a contar do trânsito em julgado desta decisão, bem como o recolhimento integral
ao erário dos valores referentes ao fundo partidário eventualmente recebidos no prazo de 60 dias a contar do trânsito em julgado da decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitado em julgado:
a)
Comuniquem-se os órgãos estadual e nacional do partido para que promovam a imediata suspensão de repasse ou da distribuição
de recursos do fundo partidário na forma fixada na decisão;
b)
Registre-se o julgamento da prestação de contas no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais (SICO).
c)
Oficie-se à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.

Nova Londrina, 28 de fevereiro de 2019.

ÉRIKA FIORI BONATTO MULLER
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Juíza Eleitoral
96ª ZE

PROCESSO: 95-53.2018.6.16.0096
ASSUNTO: Prestação de Contas – Eleições 2018
PARTIDO: Comissão Provisória Municipal do PSC – PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
INTERESSADO(A): Edilson Alves da Silva (Presidente da Com. Pro./Dir. Mun.)
INTERESSADO(A): Rodolfo Rabelo Mazucato (Tesoureiro da Com. Prov./Dir. Mun.)
MUNICÍPIO: Marilena/PR
Sentença 23/2019

1. Trata-se de autos da prestação de contas Eleitorais de órgão partidário municipal relativo às Eleições Gerais 2018, abrangendo a
arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados na campanha, à luz das normas
estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que a agremiação não apresentou a prestação de contas parcial. Notificado para constituir advogado
(fls. 14), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para manifestação (fls. 15).
A análise técnica, em Parecer (fl. 16) opinou pelo julgamento como Não Prestadas as contas do órgão partidário.
Remetidos os autos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 20/24).
É o relatório. Decido
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PSC – PARTIDO
SOCIAL CRISTÃO do Município de Marilena-PR, com fundamento no artigo 77, IV da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Determino a suspensão de novas cotas do fundo partidário, a contar do trânsito em julgado desta decisão, bem como o recolhimento integral
ao erário dos valores referentes ao fundo partidário eventualmente recebidos no prazo de 60 dias a contar do trânsito em julgado da decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitado em julgado:
a)
Comuniquem-se os órgãos estadual e nacional do partido para que promovam a imediata suspensão de repasse ou da distribuição
de recursos do fundo partidário na forma fixada na decisão;
b)
Registre-se o julgamento da prestação de contas no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais (SICO).
c)
Oficie-se à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.

Nova Londrina, 28 de fevereiro de 2019.
ÉRIKA FIORI BONATTO MULLER
Juíza Eleitoral
96ª ZE

PROCESSO: 67-85.2018.6.16.0096
ASSUNTO: Prestação de Contas – Eleições 2018
PARTIDO: Comissão Provisória Municipal do PTB – PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
INTERESSADO(A): Silvio Esteves de Souza (Presidente da Com. Pro./Dir. Mun.)
INTERESSADO(A): Thiago Rodrigo Zampolo (Tesoureiro da Com. Prov./Dir. Mun.)
MUNICÍPIO: Diamante do Norte/PR
Sentença 24/2019

1. Trata-se de autos da prestação de contas Eleitorais de órgão partidário municipal relativo às Eleições Gerais 2018, abrangendo a
arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados na campanha, à luz das normas
estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que a agremiação não apresentou a prestação de contas parcial. Notificado para constituir advogado
(fls. 14), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para manifestação (fls. 15).
A análise técnica, em Parecer (fl. 16) opinou pelo julgamento como Não Prestadas as contas do órgão partidário.
Remetidos os autos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 20/24).
É o relatório. Decido
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
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Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PTB – PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO do Município de Diamante do Norte-PR, com fundamento no artigo 77, IV da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Determino a suspensão de novas cotas do fundo partidário, a contar do trânsito em julgado desta decisão, bem como o recolhimento integral
ao erário dos valores referentes ao fundo partidário eventualmente recebidos no prazo de 60 dias a contar do trânsito em julgado da decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitado em julgado:
a)
Comuniquem-se os órgãos estadual e nacional do partido para que promovam a imediata suspensão de repasse ou da distribuição
de recursos do fundo partidário na forma fixada na decisão;
b)
Registre-se o julgamento da prestação de contas no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais (SICO).
c)
Oficie-se à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.

Nova Londrina, 28 de fevereiro de 2019.

ÉRIKA FIORI BONATTO MULLER
Juíza Eleitoral
96ª ZE

PROCESSO: 66-03.2018.6.16.0096
ASSUNTO: Prestação de Contas – Eleições 2018
PARTIDO: Comissão Provisória Municipal do PP – PARTIDO PROGRESSISTA
INTERESSADO(A): Cleber Leandro Carnevali (Presidente da Com. Prov./Dir. Mun.)
INTERESSADO(A): Vinicius Oliveira Souza (Tesoureiro da Com. Prov./Dir. Mun.)
MUNICÍPIO: Diamante do Norte/PR
Sentença 25/2019

1. Trata-se de autos da prestação de contas Eleitorais de órgão partidário municipal relativo às Eleições Gerais 2018, abrangendo a
arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados na campanha, à luz das normas
estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que a agremiação não apresentou a prestação de contas parcial. Notificado para constituir advogado
(fls. 16), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para manifestação (fls. 17).
A análise técnica, em Parecer (fl. 18) opinou pelo julgamento como Não Prestadas as contas do órgão partidário.
Remetidos os autos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 22/26).
É o relatório. Decido
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PP – PARTIDO
PROGRESSISTA do Município de Diamante do Norte-PR, com fundamento no artigo 77, IV da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Determino a suspensão de novas cotas do fundo partidário, a contar do trânsito em julgado desta decisão, bem como o recolhimento integral
ao erário dos valores referentes ao fundo partidário eventualmente recebidos no prazo de 60 dias a contar do trânsito em julgado da decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitado em julgado:
a. Comuniquem-se os órgãos estadual e nacional do partido para que promovam a imediata suspensão de repasse ou da distribuição de
recursos do fundo partidário na forma fixada na decisão;
b. Registre-se o julgamento da prestação de contas no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais (SICO).
c.Oficie-se à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.

Nova Londrina, 28 de fevereiro de 2019.
ÉRIKA FIORI BONATTO MULLER
Juíza Eleitoral
96ª ZE
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PROCESSO: 86-91.2018.6.16.0096
ASSUNTO: Prestação de Contas – Eleições 2018
PARTIDO: Comissão Provisória Municipal do PR – PARTIDO DA REPÚBLICA
INTERESSADO(A): Luiz Roberto de Oliveira (Presidente da Com. Pro./Dir. Mun.)
INTERESSADO(A): Flávio José de Gois (Tesoureiro da Com. Prov./Dir. Mun.)
MUNICÍPIO: Itaúna do Sul/PR
Sentença 26/2019

1. Trata-se de autos da prestação de contas Eleitorais de órgão partidário municipal relativo às Eleições Gerais 2018, abrangendo a
arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados na campanha, à luz das normas
estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Serventia Eleitoral informou, às fls. 02, que a agremiação não apresentou a prestação de contas parcial. Notificado para constituir advogado
(fls. 14), o partido deixou transcorrer in albis o prazo concedido para manifestação (fls. 17).
A análise técnica, em Parecer (fl. 18) opinou pelo julgamento como Não Prestadas as contas do órgão partidário.
Remetidos os autos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento como contas não prestadas (fls. 22/26).
É o relatório. Decido
2. Inicialmente, registra-se que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não realizado
movimentação financeira, conforme disposto nos artigos 48, inciso II e §11, e 49, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de regularmente intimado para formalizar a prestação de contas e constituir advogado, a
agremiação partidária quedou-se inerte, sendo que o descumprimento de tais deveres legais enseja a declaração da não prestação das contas,
nos termos dos artigos 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PR – PARTIDO DA
REPÚBLICA do Município de Itaúna do Sul-PR, com fundamento no artigo 77, IV da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Determino a suspensão de novas cotas do fundo partidário, a contar do trânsito em julgado desta decisão, bem como o recolhimento integral
ao erário dos valores referentes ao fundo partidário eventualmente recebidos no prazo de 60 dias a contar do trânsito em julgado da decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitado em julgado:
a)
Comuniquem-se os órgãos estadual e nacional do partido para que promovam a imediata suspensão de repasse ou da distribuição
de recursos do fundo partidário na forma fixada na decisão;
b)
Registre-se o julgamento da prestação de contas no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais (SICO).
c)
Oficie-se à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente decisão.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.

Nova Londrina, 28 de fevereiro de 2019.

ÉRIKA FIORI BONATTO MULLER
Juíza Eleitoral
96ª ZE

101ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 18-29.2018.6.16.0101
PARTIDO: Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Coronel Vivida/PR
PRESIDENTE: Valdemir Baú
TESOUREIRO: Noemir José Antoniolli
ADVOGADO: Ronisa Biscoli – OAB/PR nº 38563
DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fulcro no art. 46, II, da Resolução 23.546/2017 do TSE, APROVO COM RESSALVA AS CONTAS do
exercício 2017 do Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Coronel Vivida/PR, face aos fundamentos explicitados e, em consequência,
determino: a) Seja dada ciência da presente decisão ao Ministério Público Eleitoral; b) Publique-se a parte dispositiva da presente decisão no
Diário de Justiça Eletrônico; c) Procedam-se aos lançamentos devidos junto ao Sistema SICO; d) Transitada em julgado a presente decisão,
arquivem-se;
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Coronel Vivida/PR, 12 de fevereiro de 2019.
Paula Michelle da Silva
Juíza Eleitoral e.e
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103ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação n.º 7/2019
EDITAL N.º 11/2019
A Doutora Vivian Hey Wescher, Juíza da 103ª Zona Eleitoral de Chopinzinho, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e,
considerando o disposto no artigo 59, da Resolução TSE nº. 23.553/2017;
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que o(s) órgão(s) partidário(s) abaixo
relacionado(s) apresentou(aram) à Justiça Eleitoral PRESTAÇÃO DE CONTAS referente às Eleições 2018:
Prestação de Contas n.º
49-43.2018.6.16.0103
Prestação de Contas n.º
51-13.2018.6.16.0103
Prestação de Contas n.º
64-12.2018.6.16.0103

PARTIDO VERDE – PV
SAUDADE DO IGUAÇU
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SAUDADE DO IGUAÇU
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN
SAUDADE DO IGUAÇU

Assim, faculta-se a qualquer partido político, candidato ou coligação, ao Ministério Público, bem como a qualquer outro interessado, no prazo
de 03 (três) dias, contados da publicação do presente edital, apresentar impugnação à prestação de contas, que deverá ser apresentada em
petição fundamentada dirigida ao Juiz Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias.
E para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente edital, que será afixado no local de costume do Fórum local e publicado no
Diário de Justiça Eletrônico. Dado e passado nesta cidade de Chopinzinho/PR, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove.
Luciana Neis
Chefe de Cartório
Assina autorizada pela Portaria n.º 1/2018

115ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

DILIGÊNCIAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL/PR
RELAÇÃO DE PUBLICAÇÃO Nº 09/2019
PROTOCOLO Nº 61.986/2018
PROCESSO Nº: 128-83.2018.6.16.0115
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA
CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PODE - DOIS VIZINHOS
PRESIDENTE: ORILDES FERRERIA DA SILVA
TESOUREIRO: JOÃO CARLOS FERNANDES
ADVOGADO: CLODOALDO MAZURANA – OAB/PR 26.121
CNPJ : 25.219.058/0001-51
Nº CONTROLE: P19000475418PR0692115
DATA ENTREGA: 06/11/2018 às 18:54:17
DATA GERAÇÃO: 29/11/2018 às 15:57:43
TIPO: FINAL
Intimar o partido político e seus responsáveis, através do procurador, do inteiro teor da análise abaixo, para as providências necessárias, no
prazo de 03 (três dias):
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
1.
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1.
Peças integrantes:
Não há, nos autos, juntada do instrumento de procuração do Partido PODEMOS - PODE.
A declaração de fl. 09 foi subscrita pelo Partido Trabalhista Nacional, quando o correto é Partido PODEMOS – PODE.
Situações estas que devem ser esclarecidas pelo partido político e seus responsáveis e/ou apresentados os documentos necessários para
solucionar as falhas acima apontadas, no prazo de 03 (três) dias, contados da intimação, sob pena de preclusão (artigo 75, da Resolução TSE
nº 23.553/2017).
Dois Vizinhos, Pr, 07 de março de 2019.
Carla Alexandra Conte De Costa Hang
Chefe de Cartório da 115ª ZE/PR
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PROCESSO Nº: 125-31.2018.6.16.0115
PROTOCOLO Nº 61.984/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA
CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PDT - DOIS VIZINHOS
PRESIDENTE: HELIO FRANCSICO CAPELESSO
TESOUREIRO: EVERTON BERNARDI
ADVOGADO: EVERTON BERNARDI – OAB/PR 38.327
CNPJ
: 03.934.383/0001-63
Nº CONTROLE: P12000475418PR2428535
DATA ENTREGA: 07/12/2018 às 16:56:16
DATA GERAÇÃO: 07/03/2019 às 15:32:08
TIPO: FINAL
Intimar o partido político e seus responsáveis, através do procurador, do inteiro teor da análise abaixo, para as providências necessárias, no
prazo de 03 (três dias):
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
1.
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1.
Prazo de entrega
1.1.2.
Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 - 9 a 13/09/2018),
situação a ser esclarecida.
1.2.
Peças integrantes:
As partes informaram à fl. 20 que não foi aberta conta bancária, porém ao acessar a base do sistema SPCE foi constatado que há o registro de
conta bancária sob nº 483273, no Banco do Brasil, agência nº 919, com data de abertura em 13/09/2016, sem data de encerramento. Desta
forma, as partes devem, no prazo de três dias, contados da intimação, manifestar-se se tal conta esteve aberta no período das Eleições Gerais
de 2018 e, em caso positivo, deve-se fazer a entrega dos extratos bancários de todo o período que esteve aberta ou, se não houve
movimentação financeira, tal situação poderá ser comprovada através de declaração da agência.
Dois Vizinhos, Pr, 07 de março de 2019.
Carla Alexandra Conte De Costa Hang
Chefe de Cartório da 115ª ZE/PR

PROCESSO Nº: 137-45.2018.6.16.0115
PROTOCOLO Nº 61.995/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA
CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - SOLIDARIEDADE - DOIS VIZINHOS
PRESIDENTE: EUGÊNIO JOSE GASPAR
TESOUREIRO: FABIO JUNIOR GASPAR
ADVOGADO: CLODOALDO MAZURANA – OAB/PR 26.121
CNPJ
: 21.819.397/0001-18
Nº CONTROLE: P77000475418PR0357244
DATA ENTREGA: 05/11/2018 às 15:07:07
DATA GERAÇÃO: 21/11/2018 às 18:09:48
TIPO: FINAL
Intimar o partido político e seus responsáveis, através do procurador, do inteiro teor da análise abaixo, para as providências necessárias, no
prazo de 03 (três dias):
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2018, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504/97 e pela
Resolução TSE n.º 23.553/2017.
1. Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 - 9 a 13/09/2018) (fl.
14)
2. Prestação de contas entregue em 05/11/2018, dentro do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
3 - Não foi detectado o recebimento de recursos de fonte vedada, de origem não identificada e de Fundo Partidário/Fundo Público. Também
não há extratos bancários.
4. A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, somente com movimentação e recursos estimáveis em dinheiro no
valor de R$ 100,00 (cem) reais. Não houve indicação na prestação de contas de abertura de conta bancária com a apresentação dos
respectivos extratos bancários, contrariando o que dispõe os artigos 10 e 56, II, alínea "a", ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017, tendo o
próprio partido político se manifestado à fl.09 que não foi aberta conta bancária para as Eleições Gerais de 2018, motivo pelo qual foi deixado
de baixar os autos em diligência.
Destaca-se que o artigo 10, parágrafo 2°, da referida norma, torna obrigatória a abertura de conta bancária, mesmo que não ocorra
movimentação de recursos financeiros. A ausência de conta bancária não permite a correta fiscalização por parte da Justiça Eleitoral, de modo
a verificar se não houve, de fato, movimentação financeira.
Ao final, considerando o resultado dos exames técnicos empreendidos na prestação de contas, manifesta-se, salvo melhor juízo, pela sua
desaprovação, pelas impropriedades/irregularidades acima, mas principalmente pela ausência da indicação de abertura de conta bancária
específica e apresentação dos respectivos extratos, que impossibilitou a verificação da real ausência de movimentação financeira pelo Partido.
À consideração superior.
Dois Vizinhos, 07 de março de 2019.
Carla Alexandra Conte De Costa Hang
Chefe de Cartório da 115ª ZE/PR
PROCESSO Nº: 151-29.2018.6.16.0115

PROTOCOLO Nº 641222018
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ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA
CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PRB - DOIS VIZINHOS
PRESIDENTE: DEOLINO BENINI JUNIOR
TESOUREIRO: VALTAMIR ANTONIO PLAUT
ADVOGADO: DEOLINO BENINI JUNIOR – OAB/PR 59.472
CNPJ : 15.415.875/0001-21
Nº CONTROLE: P10000475418PR3159373
DATA ENTREGA: 06/11/2018 às 18:53:15
DATA GERAÇÃO: 07/03/2019 às 16:13:55
TIPO: FINAL
Intimar o partido político e seus responsáveis, através do procurador, do inteiro teor da análise abaixo, para as providências necessárias, no
prazo de 03 (três dias):
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2018, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504/97 e pela
Resolução TSE n.º 23.553/2017.
1. Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 - 9 a 13/09/2018) (fl.
14)
2. Prestação de contas entregue em 06/11/2018, dentro do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
3 - Não foi detectado o recebimento de recursos de fonte vedada, de origem não identificada e de Fundo Partidário/Fundo Público. Também
não há extratos bancários.
4. A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, somente houve movimentação de recursos estimáveis em dinheiro no
valor de R$ 100,00 (cem reais). Não houve indicação na prestação de contas de abertura de conta bancária com a apresentação dos
respectivos extratos bancários, contrariando o que dispõe os artigos 10 e 56, II, alínea "a", ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017, tendo o
próprio partido político se manifestado à fl.06 que não possuem conta bancária aberta e que não houve abertura de conta bancária para as
Eleições Gerais de 2018, motivo pelo qual foi deixado de baixar os autos em diligência.
Destaca-se que o artigo 10, parágrafo 2°, da referida norma, torna obrigatória a abertura de conta bancária, mesmo que não ocorra
movimentação de recursos financeiros. A ausência de conta bancária não permite a correta fiscalização por parte da Justiça Eleitoral, de modo
a verificar se não houve, de fato, movimentação financeira.
Ao final, considerando o resultado dos exames técnicos empreendidos na prestação de contas, manifesta-se, salvo melhor juízo, pela sua
desaprovação, pelas impropriedades/irregularidades acima, mas principalmente pela ausência da indicação de abertura de conta bancária
específica e apresentação dos respectivos extratos, que impossibilitou a verificação da real ausência de movimentação financeira pelo Partido.
À consideração superior.
Dois Vizinhos, 07 de março de 2019.
Carla Alexandra Conte De Costa Hang
Chefe de Cartório da 115ª ZE/PR

PROCESSO Nº: 92-41.2018.6.16.0115
PROTOCOLO Nº 62.023/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA
CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PP - BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU
PRESIDENTE: GIVANILDO TRUMI
TESOUREIRO: EDSON FACHINI
ADVOGADO: ALESSANDRA JERÔNIMO PAGANINI – OAB/PR 27.951
CNPJ: 03.969.951/0001-61
Nº CONTROLE: P11000474144PR2489764
DATA ENTREGA: 08/11/2018 às 15:59:59
DATA GERAÇÃO: 04/12/2018 às 14:50:50
TIPO: FINAL
Intimar o partido político e seus responsáveis, através do procurador, do inteiro teor da análise abaixo, para as providências necessárias, no
prazo de 03 (três dias):
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2018, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504/97 e pela
Resolução TSE n.º 23.553/2017.
1. Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 - 9 a 13/09/2018),
2. Prestação de contas entregue em 09/11/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
3 - Não foi detectado o recebimento de recursos de fonte vedada, de origem não identificada e de Fundo Partidário/Fundo Público. Não há
extratos bancários entregues pelas instituições financeiras à Justiça Eleitoral.
4. A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira. Não houve indicação na prestação de contas de abertura de conta
bancária com a apresentação dos respectivos extratos bancários, contrariando o que dispõe os artigos 10 e 56, II, alínea "a", ambos da
Resolução TSE nº 23.553/2017. Baixado em diligência para manifestação quanto a falta de extratos bancários e de contas bancárias o partido
e seus responsáveis mantiveram-se inertes (fls. 17, 19 e 20), restringido, desta forma, o exame das presentes contas.
Destaca-se que o artigo 10, parágrafo 2°, da referida norma, torna obrigatória a abertura de conta bancária, mesmo que não ocorra
movimentação de recursos financeiros. A ausência de conta bancária não permite a correta fiscalização por parte da Justiça Eleitoral, de modo
a verificar se não houve, de fato, movimentação financeira.
Ao final, considerando o resultado dos exames técnicos empreendidos na prestação de contas, manifesta-se, salvo melhor juízo, pela sua
desaprovação, pelas impropriedades/irregularidades acima, mas principalmente pela ausência da indicação de abertura de conta bancária
específica e apresentação dos respectivos extratos, que impossibilitou a verificação da real ausência de movimentação financeira pelo Partido.
À consideração superior.
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Dois Vizinhos, 08 de março de 2019.
Carla Alexandra Conte De Costa Hang
Chefe de Cartório da 115ª ZE/PR

PROCESSO Nº: 114-02.2018.6.16.0115
PROTOCOLO Nº 62.003/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA
CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PR – VERE
PRESIDENTE: ADENILSON ROSIN
TESOUREIRA: MARCIANE CHIAPETTI
ADVOGADO: PEDRO SINHORI – OAB/PR 57.535
CNPJ: 16.517.405/0001-31
Nº CONTROLE: P22000479456PR3662287
DATA ENTREGA: 06/11/2018 às 13:49:10
DATA GERAÇÃO: 29/11/2018 às 14:55:45
TIPO: FINAL
Intimar o partido político e seus responsáveis, através do procurador, do inteiro teor da análise abaixo, para as providências necessárias, no
prazo de 03 (três dias):
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
1.
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1.
Prazo de entrega
1.1.2.
Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 - 9 a 13/09/2018),
situação a ser esclarecida.
1.2.
Peças integrantes:
As partes informaram à fl. 10 que não foi aberta conta bancária, porém ao acessar a base do sistema SPCE foi constatado que há o registro de
conta bancária sob nº 8730-0, no Banco do Brasil, agência nº 4789, com data de abertura em 15/08/2016, sem data de encerramento. Desta
forma, as partes devem, no prazo de três dias, contados da intimação, manifestar-se se tal conta esteve aberta no período das Eleições Gerais
de 2018 e, em caso positivo, deve-se fazer a entrega dos extratos bancários de todo o período que esteve aberta ou, se não houve
movimentação financeira, tal situação poderá ser comprovada através de declaração da agência.
Dois Vizinhos, Pr, 08 de março de 2019.
Carla Alexandra Conte De Costa Hang
Chefe de Cartório da 115ª ZE/PR

117ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

RELAÇÃO DE PUBLICAÇÃO Nº 007/2019
EDITAL nº 009/2019
(Edital de Cadastramento)
1 - O Juízo da 117ª Zona Eleitoral – Xambrê/PR torna público que a partir de 13 (treze) de março de 2019, às 12:00 horas, estará aberto o
CADASTRAMENTO de empresas que prestem apoio técnico ao TRE-PR nesta Zona Eleitoral para coleta de resíduos recicláveis, obedecidas
as disposições da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93, seu art. 25 caput e de acordo com o presente Edital, permanecendo aberto pelo período de 12
(doze) meses.
2. DO OBJETO
2.1 Selecionar associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, bem como instituições filantrópicas reconhecidas pelo
Governo Federal, como de utilidade pública, para coletarem os resíduos recicláveis, assim considerados os materiais passíveis de retorno ao
seu ciclo produtivo, gerados pelo Cartório Eleitoral da 117ª Zona Eleitoral – Xambrê/PR.
3. REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO
3.1 As associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, bem como instituições filantrópicas reconhecidas pelo Governo
Federal, como de utilidade pública poderão se habilitar/cadastrar durante o período de 12 (doze) meses, a partir da divulgação do edital.
3.2 As contratações seguirão a ordem de cadastramento.
3.3 Estarão habilitadas a coletar os resíduos recicláveis descartados, as associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis que
atenderem aos seguintes requisitos:
3.3.1 Estejam formais e exclusivamente constituídas por catadores de materiais recicláveis que tenham a catação como única fonte de renda;
3.3.2 Não possuam fins lucrativos;
3.3.3 Possuam infraestrutura para realizar a triagem e a classificação dos resíduos recicláveis descartados;
3.3.4 As associações e cooperativas deverão providenciar meios para receber os resíduos a elas destinados;
3.3.5 Apresentem o sistema de rateio entre os associados e cooperados.
3.4 Estarão também habilitadas a coletar os resíduos recicláveis descartados, as instituições filantrópicas reconhecidas pelo Governo Federal
como de utilidade pública.
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3.5 A comprovação dos subitens 3.1.1 e 3.1.2 será feita mediante a apresentação de estatuto ou contrato social e dos subitens 3.1.3 e 3.1.4,
mediante declaração das respectivas associações e cooperativas.
3.6 A comprovação do subitem 3.4 será feita mediante a apresentação de certidão do Ministério da Justiça, cuja autenticidade será constatada
no sítio da internet www.mj.gov.br.
4. REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO
4.1 Os atos deverão ser praticados por representante legal que, devidamente credenciado, será o único admitido a intervir nas fases de
procedimento de Habilitação e a responder pela associação/cooperativa/instituição filantrópica, para todos os atos e efeitos previstos neste
Edital.
4.2 Para o credenciamento deverão ser apresentados, ao(à) Chefe de Cartório designado(a), os seguintes documentos:
I - documento oficial de identidade (original e cópia);
II - procuração que, na forma de lei, comprove a outorga de poderes;
III - original ou cópia autenticada do ato constitutivo, contrato ou estatuto social;
IV – relação dos resíduos recicláveis aproveitados na associação/cooperativa/instituição filantrópica.
4.3 O representante da associação/cooperativa/instituição filantrópica deverá entregar seus documentos de credenciamento juntamente com
os documentos de habilitação, conforme item 5 deste Edital.
4.4 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma associação/cooperativa/instituição filantrópica.
5. HABILITAÇÃO
5.1 LOCAL: Os documentos de habilitação e credenciamento constantes dos subitens 3.3 ou 3.4 e 4.2 deverão ser protocolizados e destinados
ao(à) Chefe de Cartório designado(a).
5.2 PRAZO: A entrega dos documentos de habilitação e credenciamento deverá ocorrer durante a vigência do Edital de Habilitação.
5.3 HORÁRIO: 12h às 19h.
5.4 FORMA: Os documentos de habilitação exigidos neste Edital poderão ser entregues em original ou por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou por servidor desta Administração, desde que perfeitamente legíveis.
6. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.1 Os documentos de habilitação apresentados pelas associações/ cooperativas/instituições filantrópicas serão analisados pelo(a) Chefe de
Cartório Eleitoral designado(a), que emitirá parecer conclusivo.
6.2 O resultado da análise dos documentos de habilitação será divulgado no quadro de aviso localizado em lugar de fácil acesso, após 05
(cinco) dias úteis da data de entrega.
6.3 Será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de recurso administrativo contra o resultado do presente
procedimento de Habilitação.
7. TERMO DE COMPROMISSO
7.1 A associação/cooperativa/instituição filantrópica habilitada deverá firmar Termo de Compromisso para efetuar a coleta dos resíduos
recicláveis descartados regularmente, pelo período de 12 (doze) meses.
7.2 Caso haja mais de uma entidade habilitada será firmado acordo entre elas, perante a Comissão de Agenda Ambiental/Chefe de Cartório
designado, para definir os períodos, de no mínimo 6 (seis) meses, em que cada entidade ficará responsável pela coleta dos resíduos.
7.3 Não havendo consenso entre as entidades habilitadas, a(o) Chefe de Cartório designada(o) realizará sorteio em sessão pública.
7.4 Concluído o prazo do Termo de Compromisso da última associação/cooperativa/instituição filantrópica sorteada, um novo processo de
habilitação será aberto.
8. COLETA
8.1 A coleta deverá ser realizada nos dias e horários definidos pelo(a) Chefe do Cartório Eleitoral designado(a), mediante agendamento na
assinatura do Termo de Compromisso.
9. FUNDAMENTO LEGAL
9.1 Decreto n° 5940, de 25 de outubro de 2006, que institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos Órgãos e Entidades da
Administração Pública Federal Direta e Indireta.
9.2 Instrução Normativa n° 01/10 do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que disciplina a separação e o descarte dos resíduos recicláveis no
âmbito da Justiça Eleitoral do Paraná e sua destinação às associações/ cooperativas/instituições filantrópicas.
9.3 Resolução TRE/PR nº 704/2015, que Disciplina o Programa de Gestão Documental no âmbito da Justiça Eleitoral do Paraná.
10. DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1 Razões de interesse público poderão ensejar a revogação pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná da Habilitação/Termo de
Compromisso.
10.2 Ilegalidade conhecida de oficio ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado para conhecimento dos
participantes, poderá ensejar a anulação pelo Juízo da 117ª Zona Eleitoral da Habilitação/Termo de Compromisso.
10.3 A participação das associações/cooperativas/instituições filantrópicas neste processo de Habilitação implica em aceitação de todos os
termos deste Edital.
10.4 Quaisquer informações adicionais poderão ser obtidas com a Comissão de Agenda Ambiental, na capital e, com o(a) Chefe de Cartório
Eleitoral designado(a), no interior.
10.5 A celebração de Termo de Compromisso não acarretará qualquer vínculo empregatício entre o Tribunal Regional Eleitoral, Cartório da
117ª Zona Eleitoral – Xambrê/PR e a associação/cooperativa/instituição filantrópica.
10.6 São anexos deste edital:
I – Modelo de Declaração (Condições Habilitatórias);
II – Termo de Compromisso;
III – Recibo/declaração de destinação.
DADO E PASSADO, nesta Cidade e Comarca de Xambrê, Estado do Paraná, 117ª Zona Eleitoral, aos onze dias, do mês de março, do ano de
dois mil e dezenove (11/03/2019). Eu____________ (Alan Jefferson Silva) Chefe do Cartório Eleitoral, preparei e conferi o presente edital, que
é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. FÁBIO CALDAS DE ARAÚJO.
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FÁBIO CALDAS DE ARAÚJO
Juiz Eleitoral

EDITAL nº 010/2019
(Edital de Ciência da Listagem de Autorização de Descarte de Documentos nº 001/2019)
O Excelentíssimo Senhor Dr. FÁBIO CALDAS DE ARAÚJO, MM. Juiz da 117ª Zona Eleitoral – Xambrê/PR, com base na Listagem de
Autorização de Descarte de Documentos nº 001/2019, faz saber a quem interessar possa, que a partir do décimo quinto dia subsequente à
data de publicação deste edital, se não houver questionamento, o Cartório Eleitoral da 117ª Zona Eleitoral – Xambrê/PR eliminará de seus
arquivos os documentos constantes da listagem anexa ao presente.
Os interessados poderão requerer, no prazo citado, às suas expensas, a alienação de documentos ou cópias de peças de documentos, desde
que qualifiquem e demonstrem a legitimidade da solicitação, a ser dirigida ao Excelentíssimo Juiz Eleitoral.
E para que se lhe dê ampla divulgação, expediu-se o presente edital, para a devida afixação no local de costume desta 117ª Zona Eleitoral,
pelo prazo de 15 (quinze) dias, e publicação no DJE (Diário da Justiça Eletrônico) do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná – TRE/PR, nos
termos da Resolução TRE/PR nº 543/2008.
DADO E PASSADO, nesta Cidade e Comarca de Xambrê, Estado do Paraná, 117ª Zona Eleitoral, aos onze dias, do mês de março, do ano de
dois mil e dezenove (11/03/2019). Eu____________ (Alan Jefferson Silva) Chefe do Cartório Eleitoral, preparei e conferi o presente edital, que
é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. FÁBIO CALDAS DE ARAÚJO.
FÁBIO CALDAS DE ARAÚJO
Juiz Eleitoral
Edital nº 010/2019 – 117ª ZE/PR – ANEXO I
Listagem de Autorização de Descarte de Documentos nº 001/2019

DADOS DOS DOCUMENTOS A SEREM DESCARTADOS
CÓDIGO

DATAS LIMITE

DESCRIÇÃO

MOTIVO

Eleições de 2014

PRAZO
DE
GUARDA
Após 04 anos

130.1

Ata de Votação

130.3

Eleições de 2014

04 anos

Boletins de Urna (Bus) 2014

130.7

Eleições de 2018

60 dias

Sobras de material de eleição.
Impressos em desuso. Recibos de
entrega e devolução de urnas,
entrega e devolução de sacolas de
mesários e outros materiais

130.8

Ano de 2005 a 2006

12 anos

Certidões
–
Arquivos
Requerimentos ou cópias

130.9

Ano de 2011 a 2012

06 anos

Comunicações de óbitos - pastas

130.11

Eleições de 2018

Sem indicação de
prazo

Edital de
Convocação de
Mesários – relação anexa ao edital

130.14

Eleições de 2010

08 anos

Folhas de votação

130.15

Ano de 2012 a 2013

05 anos

Formulários de alistamento eleitoral
(FAE)
ou
requerimento
de
alistamento eleitoral (RAE) e
respectivo protocolo de entrega do
título eleitoral (PETE).

Eliminação. Término
do prazo
Eliminação. Res. TSE
21538/03, art 55, inc.
"V"
Eliminação. Descarte
se não puder ser
reaproveitadas
em
outras eleições nos
termos da Instrução
Normativa
nº
01/2010/DG.
Eliminação. Art. 348,
C.E e art. 109, inc.
"III", CP
Eliminação. Art. 47 §
3º Res. 21538/03TSE.
Após
o
lançamento do código
de ASE 019 no
histórico da inscrição
e o lançamento das
informações
da
comunicação
no
respectivo Sistema de
Óbitos.
Eliminação
indicada
após o processamento
do ASE, código 183,
no cadastro
Eliminação Res. TSE
21538/03, art. 55
Eliminação
Res.
21538/03, art. 55, inc.
"I"

de
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130.16

Ano de 2016

130.17

Eleições de 2016

130.18

Eleições de 2016

130.19

Eleições de 2016

130.22

Ano de 2016 a 2017

130.24

Eleições de 2016 e
2018

130.34
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Sem indicação de
prazo
Descarte após o
pleito
subsequente
Descarte após o
pleito
subsequente

Guias de multa, referentes
pagamentos não efetivados.
Justificação de mesários

Descarte após o
pleito
subsequente
Sem indicação de
prazo
Sem indicação de
prazo

Justificativas
Eleitorais
(requerimentos
recebidos
em
cartório)
Ofícios Recebidos e Expedidos

Ano de 2016 a 2017

Sem indicação de
prazo

130.35

Ano de 2016 a 2017

Sem indicação de
prazo

Relações de títulos impressos para
afixação (AFIZON) e relatórios de
afixação.
Relatório FASE / ASE. Atualizados
no cadastro e ocorrência na crítica
no movimento FASE / ASE

130.36

Ano de 2017

06 meses

Relatório de Ocorrências na Crítica
do Movimento RAE

130.37

Ano de 2012 a 2013

05 anos

Relatórios RAE´s digitados

139.9

Eleições de 2012

05 anos

Informações
(Sobre
Cédulas
Eleitorais,
Votos,
Cadernos
Auxiliares, Zerésima, Relatórios de
Batimentos).

Justificativas
(formulários)

a

Eleitorais

Pedido de dispensa de mesários

Eliminação.
Eliminação.

Eliminação. Res. TSE
21538/03, art. 55, inc.
"VII" e Res. TSE
21.620/04, art.12
Eliminação. Res. TSE
21538/03, art. 55, inc.
"VII"
Eliminação
indicada
após análise histórica
Eliminação
indicada
após o processamento
do ASE, código 175,
forma 2, no cadastro
Eliminação. Descarte
após
a
eleição
subsequente
Eliminação. Descarte
após
o
ASE
relacionado
for
incluído no cadastro
Eliminação. Res. TSE
21538/03, art. 55, inc.
"I"
Eliminação
indicada
após 5 anos
Eliminação.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO RELACIONADOS NA TABELA DE DESCARTE – PARA APRECIAÇÃO DO
JUÍZO:
CÓDIGO

DATAS LIMITE

PRAZO
DE
GUARDA
Sem indicação de
prazo
Sem indicação de
prazo

DESCRIÇÃO

MOTIVO

*
*

Ano de 2017 e
anteriores
Ano de 2011 a 2016

Editais expedidos pelo Juízo
Eleitoral
Guias de remessa de materiais de
consumo

Eliminação.

*

Ano de 2010 a 2016

Sem indicação de
prazo

Guias de transferência de bens
patrimoniais

*

Ano de 2011 a 2016

Fax e e-mail recebidos diversos

*

Ano de 2011 a 2013

Sem indicação de
prazo
Sem indicação de
prazo

*

Ano de 2011 a 2013

Sem indicação de
prazo

Relação
de
controle
de
correspondências (CORREIOS)

Relação de Publicações no DJE

Eliminação.
Por
analogia ao código
034.1 (02 anos)
Eliminação.
Por
analogia ao código
034.1 (02 anos)
Eliminação.
Eliminação.
Por
analogia ao código
060.1 (05 anos)
Eliminação.
Por
analogia ao código
071.11 (05 anos)

120ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

AÇÃO PENAL

AUTOS n. 14-32.2018.6.16.0120
AUTOR (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
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RÉU (s): NILTON PICKLER; SIDEMIRO ALVES DOS ANJOS
ADVOGADOS: ANDRÉ LUIZ PIRES CURUCA - OAB/PR n. 19.760; JOSE REINALDO RODRIGUES – OAB/PR N. 31.437;
NATUREZA: AÇÃO PENAL
Intimação, na forma da lei, do inteiro teor do despacho, proferido pelo MMº. Juiz da 120ª Zona Eleitoral, Dr. Glaucio Francisco Moura Cruvinel,
nos autos acima discriminados, conforme transcrito abaixo:
Cite-se o denunciado Sidemiro Alves dos Anjos no endereço informado na manifestação ministerial, e intime-se para audiência de oferecimento
da proposta de suspensão condicional do processo, designada para o dia 21/05/19, às 15:00 horas, na sala de audiências do Fórum da
Comarca de Formosa do Oeste, não localizado o denunciado na Comarca de Formosa do Oeste, expeça-se precatória.
Para audiência de instrução designo o dia 21/05/19, às 13:30 horas, na sala de audiências do Fórum da Comarca de Formosa do Oeste.
Intimem-se.
Formosa do Oeste, 22 de fevereiro de 2019.
Glaucio Francisco Moura Cruvinel
Juiz Eleitoral

139ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Publicação de Sentenças
Publicação, na forma da lei, da r. decisão, proferida pelo Exma. Dra. Luciana Virmond Cesar, Juíza Eleitoral, dos autos abaixo discriminados:
Autos nº: 86-59.2018.6.16.0139
Natureza: Prestação de Contas
Partido: Partido Solidariedade de Ponta Grossa/PR
Advogado(s): sem procurador nos autos
...
Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO
SOLIDARIEDADE de Ponta Grossa/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Solidariedade de Ponta Grossa/PR e determino a suspensão
do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão (artigo 83, II, Res. 23.553/2017).
Oficie-se aos diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente
decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Ponta Grossa (PR), 28 de fevereiro de 2019.
Luciana Virmond Cesar
Juíza Eleitoral
Autos nº: 97-88.2018.6.16.0139
Natureza: Prestação de Contas
Partido: Partido Socialista Brasileiro de Carambeí/PR
Advogado(s): sem procurador nos autos
...
Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO de Carambeí/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Socialista Brasileiro de Carambeí/PR e determino a
suspensão do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão (artigo 83, II, Res. 23.553/2017).
Oficie-se aos diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente
decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Ponta Grossa (PR), 28 de fevereiro de 2019.
Luciana Virmond Cesar
Juíza Eleitoral
Autos nº: 95-21.2018.6.16.0139
Natureza: Prestação de Contas
Partido: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro de Carambeí/PR
Advogado(s): sem procurador nos autos
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...
Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO de Carambeí/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro de Carambeí/PR e
determino a suspensão do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão (artigo 83, II, Res.
23.553/2017).
Oficie-se aos diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente
decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Ponta Grossa (PR), 28 de fevereiro de 2019.
Luciana Virmond Cesar
Juíza Eleitoral
Autos nº: 101-28.2018.6.16.0139
Natureza: Prestação de Contas
Partido: Partido Republicano da Ordem Social de Carambeí/PR
Advogado(s): sem procurador nos autos
...
Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL de Carambeí/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Republicano da Ordem Social de Carambeí/PR e determino a
suspensão do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão (artigo 83, II, Res. 23.553/2017).
Oficie-se aos diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente
decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Ponta Grossa (PR), 28 de fevereiro de 2019.
Luciana Virmond Cesar
Juíza Eleitoral
Autos nº: 87-44.2018.6.16.0139
Natureza: Prestação de Contas
Partido: Partido Republicano Brasileiro de Carambeí/PR
Advogado(s): sem procurador nos autos
...
Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO
REPUBLICANO BRASILEIRO de Carambeí/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Republicano Brasileiro de Carambeí/PR e determino a
suspensão do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão (artigo 83, II, Res. 23.553/2017).
Oficie-se aos diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente
decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Ponta Grossa (PR), 28 de fevereiro de 2019.
Luciana Virmond Cesar
Juíza Eleitoral
Autos nº: 98-73.2018.6.16.0139
Natureza: Prestação de Contas
Partido: Partido da Social Democracia Brasileira de Carambeí/PR
Advogado(s): sem procurador nos autos
...
Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA de Carambeí/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido da Social Democracia Brasileira de Carambeí/PR e determino
a suspensão do registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão (artigo 83, II, Res. 23.553/2017).
Oficie-se aos diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente
decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Ponta Grossa (PR), 28 de fevereiro de 2019.
Luciana Virmond Cesar
Juíza Eleitoral
Autos nº: 91-81.2018.6.16.0139
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Natureza: Prestação de Contas
Partido: Partido Podemos de Carambeí/PR
Advogado(s): sem procurador nos autos
...
Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO PODEMOS
de Carambeí/PR, com fundamento no artigo 52, §6º, VI, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Podemos de Carambeí/PR e determino a suspensão do
registro de seu órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a omissão (artigo 83, II, Res. 23.553/2017).
Oficie-se aos diretórios regional e nacional do interessado, e à Seção de Partidos Políticos do TRE-PR, informando o inteiro teor da presente
decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Ponta Grossa (PR), 28 de fevereiro de 2019.
Luciana Virmond Cesar
Juíza Eleitoral

142ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação de Publicação n.º 003/2019
EDITAL Nº 016/2019
(PRAZO: 20 DIAS)
O Excelentíssimo Senhor Doutor ADRIANO CEZAR MOREIRA, MM. Juiz da 142ª Zona Eleitoral de Umuarama, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e, considerando a Resolução TSE n.º 23.553/2017:
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, em especial os interessados abaixo relacionados, que
ficam INTIMADOS da r. sentença prolatada nos autos de Prestação de Contas abaixo, fls. 25-27, com o seguinte dispositivo:
"Ante o exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – 12, do município de Douradina/PR, com
fundamento no artigo 30, inciso IV da Lei n.º 9.504/1997. Em consequência, conforme o disposto no art. 25 da Lei n.º 9.504/1997 c.c. art. 83,
inciso II, da Resolução-TSE nº. 23.553/2017, DETERMINO seja comunicado aos órgãos competentes, para providências necessárias: i) a
perda do direito de repasse ao diretório/comissão provisória municipal do partido de quota do fundo partidário, no período de 1º/01/2019 a
31/12/2019. ii) a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção da agremiação partidária municipal. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Comunicações e anotações necessárias. Oportunamente, arquivem-se. Umuarama – PR,
28 de fevereiro de 2019. ADRIANO CEZAR MOREIRA. Juiz Eleitoral."
AUTOS
ÓRGÃO
PARTIDÁRIO RESPONSÁVEIS:
MUNICIPAL
76-21.2018.6.16.0142
Partido Democrático Trabalhista Presidente: BRUNO LEONARDO RIBEIRO
– 12 de DOURADINA/PR
SOSSAI
Tesoureiro:
ALESSANDRO
NEVES
DE
OLIVEIRA
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza Eleitoral fosse afixado o presente edital no local
de costume, bem como no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado nesta cidade de Umuarama/PR, aos 06 (seis) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e dezenove (2019). Eu,
___________________ Wilsely Anne Américo Ribeiro Maldonado, Chefe de Cartório da 142ª Zona Eleitoral, preparei e conferi o presente
edital. ADRIANO CEZAR MOREIRA. JUIZ ELEITORAL.

EDITAL Nº 017/2019
(PRAZO: 20 DIAS)
O Excelentíssimo Senhor Doutor ADRIANO CEZAR MOREIRA, MM. Juiz da 142ª Zona Eleitoral de Umuarama, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e, considerando a Resolução TSE n.º 23.553/2017:
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, em especial os interessados abaixo relacionados, que
ficam INTIMADOS da r. sentença prolatada nos autos de Prestação de Contas abaixo, fls. 33-35, com o seguinte dispositivo:
"Ante o exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - 23, do município de Maria Helena/PR, com
fundamento no artigo 30, inciso IV da Lei n.º 9.504/1997. Em consequência, conforme o disposto no art. 25 da Lei n.º 9.504/1997 c.c. art. 83,
inciso II, da Resolução-TSE nº. 23.553/2017, DETERMINO seja comunicado aos órgãos competentes, para providências necessárias: i) a
perda do direito de repasse ao diretório/comissão provisória municipal do partido de quota do fundo partidário, no período de 1º/01/2019 a
31/12/2019. ii) a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção da agremiação partidária municipal. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Comunicações e anotações necessárias. Oportunamente, arquivem-se. Umuarama – PR,
07 de março de 2019. ADRIANO CEZAR MOREIRA. Juiz Eleitoral"
AUTOS
ÓRGÃO
PARTIDÁRIO RESPONSÁVEIS:
MUNICIPAL
50-08.2018.6.16.0142
Partido Popular Socialista – 23 Presidente: MANOEL PEREIRA DE MEDEIROS
de Maria Helena/PR
Tesoureiro: GILSON JOSÉ ANDRÉ
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza Eleitoral fosse afixado o presente edital no local
de costume, bem como no Diário da Justiça Eletrônico.
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Dado e passado nesta cidade de Umuarama/PR, aos 11 (onze) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e dezenove (2019). Eu,
___________________ Wilsely Anne Américo Ribeiro Maldonado, Chefe de Cartório da 142ª Zona Eleitoral, preparei e conferi o presente
edital.
ADRIANO CEZAR MOREIRA
JUIZ ELEITORAL

154ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

JUÍZO DA 154ª ZONA ELEITORAL: RELAÇÃO 04/2019
154ª Zona Eleitoral
Atos do Juiz Eleitoral
PUBLICAÇÃO DE SETENÇA
AUTOS Nº 5-65.2018.6.16.0154
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, de Ivatuba
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, de Ivatuba, referente ao
Exercício Financeiro de 2017, a qual obedeceu as exigências do artigo 28, § 3º da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Houve a publicação no DJE do Edital de n.º 12/2018, o qual traz o nome de todos os órgãos partidários e respectivos responsáveis que
apresentaram tal declaração. Decorrido o prazo estipulado no artigo 45, I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, não houve impugnação.
O Parecer Conclusivo foi pela Aprovação das Contas, uma vez que, não há dados que contrariem a informação de ausência de movimentação
financeira pelo órgão partidário no ano de 2017.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se também pela Aprovação das Contas, por atender ao disposto na legislação pertinente.
A presente Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos atende as disposições legais da Resolução TSE 23.546/2017, e diante do
exposto, nos termos do artigo 45, VIII, "a", da Resolução TSE n.º 23.546/2017, considero prestadas e APROVADAS as contas do PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, de Ivatuba, referente ao Exercício Financeiro de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquive-se.
Maringá, 22 de fevereiro de 2019 FREDERICO MENDES JUNIOR Juiz Eleitoral da 154ª Zona Eleitoral
AUTOS Nº 6-50.2018.6.16.0154
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC, de Ivatuba
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC, de Ivatuba, referente ao Exercício
Financeiro de 2017, a qual obedeceu as exigências do artigo 28, § 3º da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Houve a publicação no DJE do Edital de n.º 12/2018, o qual traz o nome de todos os órgãos partidários e respectivos responsáveis que
apresentaram tal declaração. Decorrido o prazo estipulado no artigo 45, I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, não houve impugnação.
O Parecer Conclusivo foi pela Aprovação das Contas, uma vez que, não há dados que contrariem a informação de ausência de movimentação
financeira pelo órgão partidário no ano de 2017.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se também pela Aprovação das Contas, por atender ao disposto na legislação pertinente.
A presente Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos atende as disposições legais da Resolução TSE 23.546/2017, e diante do
exposto, nos termos do artigo 45, VIII, "a", da Resolução TSE n.º 23.546/2017, considero prestadas e APROVADAS as contas do PARTIDO
SOCIAL CRISTÃO - PSC, de Ivatuba, referente ao Exercício Financeiro de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquive-se.
Maringá, 22 de fevereiro de 2019 FREDERICO MENDES JUNIOR Juiz Eleitoral da 154ª Zona Eleitoral
AUTOS Nº 7-35.2018.6.16.0154
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, de Ivatuba
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, de Ivatuba, referente ao
Exercício Financeiro de 2017, a qual obedeceu as exigências do artigo 28, § 3º da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Houve a publicação no DJE do Edital de n.º 12/2018, o qual traz o nome de todos os órgãos partidários e respectivos responsáveis que
apresentaram tal declaração. Decorrido o prazo estipulado no artigo 45, I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, não houve impugnação.
O Parecer Conclusivo foi pela Aprovação das Contas, uma vez que, não há dados que contrariem a informação de ausência de movimentação
financeira pelo órgão partidário no ano de 2017.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se também pela Aprovação das Contas, por atender ao disposto na legislação pertinente.
A presente Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos atende as disposições legais da Resolução TSE 23.546/2017, e diante do
exposto, nos termos do artigo 45, VIII, "a", da Resolução TSE n.º 23.546/2017, considero prestadas e APROVADAS as contas do PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, de Ivatuba, referente ao Exercício Financeiro de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquive-se.
Maringá, 22 de fevereiro de 2019 FREDERICO MENDES JUNIOR Juiz Eleitoral da 154ª Zona Eleitoral
AUTOS Nº 8-20.2018.6.16.0154
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO POLÍTICO: DEMOCRATAS - DEM, de Ivatuba
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Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do DEMOCRATAS - DEM, de Ivatuba, referente ao Exercício Financeiro
de 2017, a qual obedeceu as exigências do artigo 28, § 3º da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Houve a publicação no DJE do Edital de n.º 12/2018, o qual traz o nome de todos os órgãos partidários e respectivos responsáveis que
apresentaram tal declaração. Decorrido o prazo estipulado no artigo 45, I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, não houve impugnação.
O Parecer Conclusivo foi pela Aprovação das Contas, uma vez que, não há dados que contrariem a informação de ausência de movimentação
financeira pelo órgão partidário no ano de 2017.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se também pela Aprovação das Contas, por atender ao disposto na legislação pertinente.
A presente Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos atende as disposições legais da Resolução TSE 23.546/2017, e diante do
exposto, nos termos do artigo 45, VIII, "a", da Resolução TSE n.º 23.546/2017, considero prestadas e APROVADAS as contas do
DEMOCRATAS - DEM, de Ivatuba, referente ao Exercício Financeiro de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquive-se.
Maringá, 22 de fevereiro de 2019 FREDERICO MENDES JUNIOR Juiz Eleitoral da 154ª Zona Eleitoral
AUTOS Nº 10-87.2018.6.16.0154
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA- PRP, de Ivatuba
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA- PRP, de Ivatuba,
referente ao Exercício Financeiro de 2017, a qual obedeceu as exigências do artigo 28, § 3º da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Houve a publicação no DJE do Edital de n.º 12/2018, o qual traz o nome de todos os órgãos partidários e respectivos responsáveis que
apresentaram tal declaração. Decorrido o prazo estipulado no artigo 45, I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, não houve impugnação.
O Parecer Conclusivo foi pela Aprovação das Contas, uma vez que, não há dados que contrariem a informação de ausência de movimentação
financeira pelo órgão partidário no ano de 2017.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se também pela Aprovação das Contas, por atender ao disposto na legislação pertinente.
A presente Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos atende as disposições legais da Resolução TSE 23.546/2017, e diante do
exposto, nos termos do artigo 45, VIII, "a", da Resolução TSE n.º 23.546/2017, considero prestadas e APROVADAS as contas do PARTIDO
REPUBLICANO PROGRESSISTA- PRP, de Ivatuba, referente ao Exercício Financeiro de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquive-se.
Maringá, 22 de fevereiro de 2019 FREDERICO MENDES JUNIOR Juiz Eleitoral da 154ª Zona Eleitoral
AUTOS Nº 11-72.2018.6.16.0154
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO PROGRESSISTA- PP, de Ivatuba
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do PARTIDO PROGRESSISTA- PP, de Ivatuba, referente ao Exercício
Financeiro de 2017, a qual obedeceu as exigências do artigo 28, § 3º da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Houve a publicação no DJE do Edital de n.º 12/2018, o qual traz o nome de todos os órgãos partidários e respectivos responsáveis que
apresentaram tal declaração. Decorrido o prazo estipulado no artigo 45, I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, não houve impugnação.
O Parecer Conclusivo foi pela Aprovação das Contas, uma vez que, não há dados que contrariem a informação de ausência de movimentação
financeira pelo órgão partidário no ano de 2017.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se também pela Aprovação das Contas, por atender ao disposto na legislação pertinente.
A presente Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos atende as disposições legais da Resolução TSE 23.546/2017, e diante do
exposto, nos termos do artigo 45, VIII, "a", da Resolução TSE n.º 23.546/2017, considero prestadas e APROVADAS as contas do PARTIDO
PROGRESSISTA- PP, de Ivatuba, referente ao Exercício Financeiro de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquive-se.
Maringá, 22 de fevereiro de 2019 FREDERICO MENDES JUNIOR Juiz Eleitoral da 154ª Zona Eleitoral
AUTOS Nº 12-57.2018.6.16.0154
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO PROGRESSISTA- PP, de Paiçandu
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do PARTIDO PROGRESSISTA- PP, de Paiçandu, referente ao Exercício
Financeiro de 2017, a qual obedeceu as exigências do artigo 28, § 3º da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Houve a publicação no DJE do Edital de n.º 12/2018, o qual traz o nome de todos os órgãos partidários e respectivos responsáveis que
apresentaram tal declaração. Decorrido o prazo estipulado no artigo 45, I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, não houve impugnação.
O Parecer Conclusivo foi pela Aprovação das Contas, uma vez que, não há dados que contrariem a informação de ausência de movimentação
financeira pelo órgão partidário no ano de 2017.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se também pela Aprovação das Contas, por atender ao disposto na legislação pertinente.
A presente Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos atende as disposições legais da Resolução TSE 23.546/2017, e diante do
exposto, nos termos do artigo 45, VIII, "a", da Resolução TSE n.º 23.546/2017, considero prestadas e APROVADAS as contas do PARTIDO
PROGRESSISTA- PP, de Paiçandu, referente ao Exercício Financeiro de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquive-se.
Maringá, 22 de fevereiro de 2019 FREDERICO MENDES JUNIOR Juiz Eleitoral da 154ª Zona Eleitoral
AUTOS Nº 13-42.2018.6.16.0154
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, de Paiçandu
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, de Paiçandu, referente
ao Exercício Financeiro de 2017, a qual obedeceu as exigências do artigo 28, § 3º da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Houve a publicação no DJE do Edital de n.º 12/2018, o qual traz o nome de todos os órgãos partidários e respectivos responsáveis que
apresentaram tal declaração. Decorrido o prazo estipulado no artigo 45, I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, não houve impugnação.
O Parecer Conclusivo foi pela Aprovação das Contas, uma vez que, não há dados que contrariem a informação de ausência de movimentação
financeira pelo órgão partidário no ano de 2017.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se também pela Aprovação das Contas, por atender ao disposto na legislação pertinente.
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A presente Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos atende as disposições legais da Resolução TSE 23.546/2017, e diante do
exposto, nos termos do artigo 45, VIII, "a", da Resolução TSE n.º 23.546/2017, considero prestadas e APROVADAS as contas do PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, de Paiçandu, referente ao Exercício Financeiro de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquive-se.
Maringá, 22 de fevereiro de 2019 FREDERICO MENDES JUNIOR Juiz Eleitoral da 154ª Zona Eleitoral
AUTOS Nº 14-27.2018.6.16.0154
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DA REPBÚBLICA - PR, de Paiçandu
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do PARTIDO DA REPBÚBLICA - PR, de Paiçandu, referente ao Exercício
Financeiro de 2017, a qual obedeceu as exigências do artigo 28, § 3º da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Houve a publicação no DJE do Edital de n.º 12/2018, o qual traz o nome de todos os órgãos partidários e respectivos responsáveis que
apresentaram tal declaração. Decorrido o prazo estipulado no artigo 45, I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, não houve impugnação.
O Parecer Conclusivo foi pela Aprovação das Contas, uma vez que, não há dados que contrariem a informação de ausência de movimentação
financeira pelo órgão partidário no ano de 2017.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se também pela Aprovação das Contas, por atender ao disposto na legislação pertinente.
A presente Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos atende as disposições legais da Resolução TSE 23.546/2017, e diante do
exposto, nos termos do artigo 45, VIII, "a", da Resolução TSE n.º 23.546/2017, considero prestadas e APROVADAS as contas do PARTIDO
DA REPBÚBLICA - PR, de Paiçandu, referente ao Exercício Financeiro de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquive-se.
Maringá, 22 de fevereiro de 2019 FREDERICO MENDES JUNIOR Juiz Eleitoral da 154ª Zona Eleitoral
AUTOS Nº 15-12.2018.6.16.0154
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN, de Paiçandu
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN, de Paiçandu,
referente ao Exercício Financeiro de 2017, a qual obedeceu as exigências do artigo 28, § 3º da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Houve a publicação no DJE do Edital de n.º 12/2018, o qual traz o nome de todos os órgãos partidários e respectivos responsáveis que
apresentaram tal declaração. Decorrido o prazo estipulado no artigo 45, I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, não houve impugnação.
O Parecer Conclusivo foi pela Aprovação das Contas, uma vez que, não há dados que contrariem a informação de ausência de movimentação
financeira pelo órgão partidário no ano de 2017.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se também pela Aprovação das Contas, por atender ao disposto na legislação pertinente.
A presente Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos atende as disposições legais da Resolução TSE 23.546/2017, e diante do
exposto, nos termos do artigo 45, VIII, "a", da Resolução TSE n.º 23.546/2017, considero prestadas e APROVADAS as contas do PARTIDO
DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN, de Paiçandu, referente ao Exercício Financeiro de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquive-se.
Maringá, 22 de fevereiro de 2019 FREDERICO MENDES JUNIOR Juiz Eleitoral da 154ª Zona Eleitoral
AUTOS Nº 16-94.2018.6.16.0154
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL- PROS, de Paiçandu
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL- PROS, de Paiçandu,
referente ao Exercício Financeiro de 2017, a qual obedeceu as exigências do artigo 28, § 3º da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Houve a publicação no DJE do Edital de n.º 12/2018, o qual traz o nome de todos os órgãos partidários e respectivos responsáveis que
apresentaram tal declaração. Decorrido o prazo estipulado no artigo 45, I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, não houve impugnação.
O Parecer Conclusivo foi pela Aprovação das Contas, uma vez que, não há dados que contrariem a informação de ausência de movimentação
financeira pelo órgão partidário no ano de 2017.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se também pela Aprovação das Contas, por atender ao disposto na legislação pertinente.
A presente Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos atende as disposições legais da Resolução TSE 23.546/2017, e diante do
exposto, nos termos do artigo 45, VIII, "a", da Resolução TSE n.º 23.546/2017, considero prestadas e APROVADAS as contas do PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL- PROS, de Paiçandu, referente ao Exercício Financeiro de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquive-se.
Maringá, 22 de fevereiro de 2019 FREDERICO MENDES JUNIOR Juiz Eleitoral da 154ª Zona Eleitoral
AUTOS Nº 18-64.2018.6.16.0154
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, de Paiçandu
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, de Paiçandu, referente ao
Exercício Financeiro de 2017, a qual obedeceu as exigências do artigo 28, § 3º da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Houve a publicação no DJE do Edital de n.º 12/2018, o qual traz o nome de todos os órgãos partidários e respectivos responsáveis que
apresentaram tal declaração. Decorrido o prazo estipulado no artigo 45, I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, não houve impugnação.
O Parecer Conclusivo foi pela Aprovação das Contas, uma vez que, não há dados que contrariem a informação de ausência de movimentação
financeira pelo órgão partidário no ano de 2017.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se também pela Aprovação das Contas, por atender ao disposto na legislação pertinente.
A presente Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos atende as disposições legais da Resolução TSE 23.546/2017, e diante do
exposto, nos termos do artigo 45, VIII, "a", da Resolução TSE n.º 23.546/2017, considero prestadas e APROVADAS as contas do PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, de Paiçandu, referente ao Exercício Financeiro de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após trânsito em julgado, lance-se a informação no sistema SICO e arquive-se.
Maringá, 22 de fevereiro de 2019 FREDERICO MENDES JUNIOR Juiz Eleitoral da 154ª Zona Eleitoral
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160ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Edital para publicação
AUTOS Nº66-05.2018.6.16.0160 DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: PINHÃO
PARTES: DIREÇÃO MUNICIPAL DO PPS DE PINHÃO
PRESIDENTE: RODRIGO DELLÊ LIMA
TESOUREIRO: ROSMÁRIO RAMOS DOS SANTOS
JUIZ: VINICIUS DE MATTOS MAGALHÃES
EDITAL Nº14/2019
Por determinação do Excelentíssimo Senhor Doutor Vinicius de Mattos Magalhães, MM. Juiz da 160ª ZE de Pinhão/PR, no uso de suas
atribuições legais, nos autos de PRESTAÇÃO DE CONTAS nº66-05.2018.6.16.0160, vem por meio deste, em cumprimento ao despacho
proferido:
INTIMAR O TESOUREIRO DA COMISSÃO PROVISÓRIA DO PPS DE PINHÃO/PR, SR. ROSMARIO RAMOS DOS SANTOS, Título de
eleitor nº069383640620, residente em Pinhão/PR, da sentença proferida nos autos acima referidos:
“Autos nº66-052018.6.16.0160
Tratam os presentes autos da prestação de contas eleitorais de partido político relativa às eleições gerais do ano de 2018, abrangendo a
arrecadação e aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados na campanha, à luz das normas
estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
Às fls. 02, o Chefe de Cartório informou que o Partido PPS de Pinhão/PR, não apresentou a prestação de contas final relativa às Eleições de
2018.
Citados/notificado, via postal com aviso de recebimento, a prestar contas (fls.09 e 10), o presidente do partido deixou transcorrer o prazo legal
sem apresentá-las. O mesmo ocorreu com o tesoureiro do partido que teve a citação/notificação realizada via edital (fls.17 e 18).
Sendo os autos remetidos à apreciação do Ministério Público Eleitoral, este pugnou pelo julgamento das contas como não prestadas.
É o relatório.
Inicialmente, registro que a obrigatoriedade de prestar contas aplica-se a todos os partidos políticos, tenham ou não participado do pleito e/ou
realizado gastos, conforme disposto no art. 48, II, d da Res. TSE nº 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de intimado para formalizar a prestação de contas, o partido permaneceu inerte, sendo que o
descumprimento do dever legal de apresentação das contas de campanha enseja o julgamento das contas como não prestadas pela
agremiação, nos termos do artigo 77, IV, a da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Ante o exposto, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do Partido PPS de Pinhão/PR, com fundamento no artigo 77, IV, a da Resolução TSE
n.º 23.553/2017.
Em consequência, suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a omissão e determino suspensão do
registro ou da anotação do órgão de municipal, com fulcro no artigo 83, II da referida resolução.
Oficie-se aos diretórios regional e nacional do partido, informando o inteiro teor da presente decisão.
Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, via PAD, informando da presente decisão a fim de suspender o diretório/comissão provisória do
partido.
Publique-se. Registre-se.
Intime-se o partido via postal, com aviso de recebimento. Retornado sem cumprimento, proceda-se à nova intimação, via edital a ser publicado
no DJE, de acordo com o §2º do artigo 2º da Resolução TSE nº23.328/2010.
Anote-se o julgamento no SICO.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas e as anotações necessárias.
Pinhão, 04 de fevereiro de 2019.
Vinícius de Mattos Magalhães
Juiz Eleitoral”
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral fosse publicado o presente no Diário de Justiça
Eletrônico, de acordo com o §2º, do artigo 2º, da Resolução TSE º23.328/2010.
Expedido nesta cidade de Pinhão-PR, ao (s) 11 dia(s) do mês de março do ano de 2019. Eu, Juliana Froner Dalla-Rosa, Chefe do Cartório
Eleitoral, preparei e conferi o presente edital.
Juliana Froner Dalla-Rosa
Chefe de Cartório 160ªZE
Assinatura autorizada Portaria nº05/2018

163ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 90-24.2018.6.16.0163
PARTIDO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC
MUNICÍPIO: QUEDAS DO IGUAÇU
ADVOGADA: SILMARA MARTINS – OAB/PR Nº 50.663
...
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Assim sendo, JULGO NÃO PRESTADAS as contas parcial e final das eleições gerais 2018 pelo Partido Social Cristão - PSC do Município
de Quedas do Iguaçu (PR).
Em consequência, DETERMINO a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário a partir do trânsito em julgado desta
sentença e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Com o trânsito em julgado, façam-se as anotações e comunicações necessárias ao cumprimento da decisão.
No mais, cumpra-se as determinações do Código de Normas da Corregedoria Regional Eleitoral do Paraná e demais normativos, no que for
pertinente.
Oportunamente, arquivem-se, observadas as formalidades legais.
Quedas do Iguaçu, 22 de fevereiro de 2019.

VITOR TOFFOLI
Juiz Eleitoral

169ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação de Publicação nº 03/2019 da 169ª ZE
INTIMAÇÕES:
1. Prestação de Contas nº 84-96.2018.6.16.0169
Interessados: Partido Popular Socialista – PPS
José Aparecido Dombroski – Presidente
Vanderlei Elisio Felix - Tesoureiro
Município: Altamira do Paraná
Procurador: Jonas Rodrigues OAB/PR 46.245
ATO ORDINATÓRIO
INTIMAÇÃO
Intimação do prestador de contas acima referido, na forma da lei, para no prazo de 03 (três) dias, nos termos do art. 75 da Resolução TSE nº
23.553/2017, manifestar-se quanto às inconsistências apontadas no Relatório Conclusivo de fl. 18, a seguir transcrita:
"Na apresentação das contas parciais, foram declaradas as doações de serviços de contabilidade e advocacia, os quais podem ser
comprovados através dos recibos eleitorais nº. P23000484557PR000002A e P23000484557PR000001A, perfazendo um total de R$ 480,00
(quatrocentos e oitenta reais).
Muito embora tenha realizado o registro na parcial, o mesmo não foi repetido na prestação de contas final, razão pela qual se manifesta esta
analista pela aprovação das contas com ressalvas."
Ademais, informo a Vossa Senhoria de que os referidos autos encontram-se à disposição neste Cartório Eleitoral para eventuais consultas.
Campina da Lagoa, 11 de março de 2019.
Silvana Primila
Chefe da 169ª ZE
Autorização Portaria nº 01/2017 deste Juízo
2. Prestação de Contas nº 82-29.2018.6.16.0169
Interessados: Partido Popular Socialista – PPS
Celso Aparecido Passafaro – Presidente
Leandro Aparecido Tocci - Tesoureiro
Município: Campina da Lagoa
Procurador: Jonas Rodrigues OAB/PR 46.245
ATO ORDINATÓRIO
INTIMAÇÃO
Intimação do prestador de contas acima referido, na forma da lei, para no prazo de 03 (três) dias, nos termos do art. 75 da Resolução TSE nº
23.553/2017, manifestar-se quanto às inconsistências apontadas no Relatório Conclusivo de fl. 18, a seguir transcrita:
"Na apresentação das contas parciais, foram declaradas as doações de serviços de contabilidade e advocacia, os quais podem ser
comprovados através dos recibos eleitorais nº. P23000474756PR000002A e P23000474756PR000001A, perfazendo um total de R$ 480,00
(quatrocentos e oitenta reais).
Muito embora tenha realizado os registros na parcial, os mesmos não foram repetidos na prestação de contas final, razão pela qual se
manifesta esta analista pela aprovação das contas com ressalvas."
Ademais, informo a Vossa Senhoria de que os referidos autos encontram-se à disposição neste Cartório Eleitoral para eventuais consultas.
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Campina da Lagoa, 11 de março de 2019.
Silvana Primila
Chefe da 169ª ZE
Autorização Portaria nº 01/2017 deste Juízo

186ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

AUTOS Nº 102-66.2018.6.16.0186
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
MUNICÍPIO: COLOMBO/PR
INTERESSADOS: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD; HELDER LUIZ LAZAROTTO; SERGIO MEDEIROS ALVES; SEVERINO
BARBOSA DA SILVA; PAULO CEZAR CORADIN
ADVOGADA: PAULA RENA BERALDO – OAB/PR 48.102
EDITAL n. 18/2019
Interessados: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD; HELDER LUIZ LAZAROTTO; SERGIO MEDEIROS ALVES; SEVERINO BARBOSA
DA SILVA; PAULO CEZAR CORADIN
Finalidade: Intimação do tesoureiro do Partido Social Democrático – PSD de Colombo/PR, Sr. Sergio Medeiros Alves
A Excelentíssima Senhora Doutora CLAUDIA HARUMI MATUMOTO, MM. Juíza da 186ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais
MANDA proceder a INTIMAÇÃO de SERGIO MEDEIROS ALVES para que, no prazo de 03 (três) dias, se manifeste sobre o parecer técnico de
fls. 58 e o despacho de fls. 59, bem como para que no mesmo prazo apresente o instrumento de mandato para a constituição de advogado,
sob pena de as contas eleitorais de 2018 do Partido Social Democrático de Colombo/PR, poderem ser julgadas como não prestadas.
E para que chegue ao conhecimento do interessado, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral que o presente edital fosse
publicado no Diário de Justiça Eletrônico.
Referidos autos estão disponíveis para consulta em Cartório.
Dado e passado nesta cidade de Colombo/PR, em 26 de fevereiro de 2019, eu, Fernanda Domingues Zanelatto, Técnico Judiciário da 186ª
Zona Eleitoral, preparei e conferi o presente edital.
Maria Cecilia Strapasson Torques
Chefe de Cartório da 186ª Zona Eleitoral
Assina por Portaria n. 3/2018

188ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS n. 101-75.2018.6.16.0188
PARTIDO: 36 – PTC – PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – PINHAIS/PR
PRESIDENTE: PAULO PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRO(A): VALDEMIR DOS SANTOS
ADVOGADO: JOSÉ INÁCIO COSTA FILHO – OAB/PR n. 13.715
Trata-se de procedimento instaurado para apurar a ausência de prestação de contas do(a) 36 – PTC – PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO –
PINHAIS/PR, relativa à campanha eleitoral nas ELEIÇÕES GERAIS 2018, haja vista o disposto no art. 29, III e IV da Lei nº 9.504/97,
regulamentada pela Resolução-TSE nº 23.553.
Após a autuação, em atenção ao despacho lançado na informação de fl. 02, a serventia informou sobre a existência de extratos bancários e
registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (fl. 07).
Buscando cumprir a exigência legal, o partido apresentou a declaração de fl. 05, na qual, em síntese, alega não ter lançado candidatos nas
Eleições de 2018, deixando então de prestar as contas previstas no art. 52 da RTSE 23553/2017.
No despacho de fl. 13, foi observado que a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta pelas peças obrigatórias previstas no art. 56, da RTSE n. 23.553, bem como transmitida por meio do sistema
SPCE, disponibilizado na página da Justiça Eleitoral na internet. (art. 57 e 67, §º 1, da RTSE n. 23.553). Por tais razões, foi determinada a
intimação do partido para que observasse as formalidades legais, sob pena de as contas serem julgadas não prestadas. A agremiação, no
entanto, deixou transcorrer sem manifestação o prazo previsto no art. 72, §1º, da RTSE n. 23.553 (fl. 15).
Na judiciosa manifestação de fls. 20/21, o Ministério Público Eleitoral opinou fossem as contas julgadas não prestadas.
É o sucinto relatório.
Decido.
Conforme art. 49 da Resolução TSE n. 23.553, "sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos
partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua
ausência".
No caso presente, o partido limitou-se a apresentar declaração na qual alega não ter movimentado recursos financeiros no ano de 2018.
Conforme já consignado no despacho de fl. 13, tal declaração é insuficiente, vez que, ainda que não haja movimentação de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, a prestação de contas deve ser composta pelas peças obrigatórias previstas no art. 56, da RTSE n.
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23.553, bem como transmitida por meio do sistema SPCE, disponibilizado na página da Justiça Eleitoral na internet. (art. 57 e 67, §º 1, da
RTSE n. 23.553).
De resto, ainda que fosse admissível a apresentação de simples declaração, a alegada ausência de movimentação financeira deve ser
comprovada mediante apresentação de extratos bancários de conta específica de campanha e de abertura obrigatória (art. 10, §2º, da RTSE n.
23.553), o que tampouco se observou no caso em exame.
Cumpre observar, por fim, que, mesmo instada a observar as formalidades legais (despacho de fl. 13), a grei partidária permaneceu
recalcitrante (fl.15), justificando a aplicação da sanção legal, qual seja, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a
suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal.
Diante do exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas das ELEIÇÕES GERAIS 2018 do 36 – PTC – PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO –
PINHAIS/PR, na forma do art. 77, § IV, da Resolução TSE n. 23.553 e art. 30, inciso IV da Lei nº. 9.504/1997 e DETERMINO a perda de
repasses de recursos oriundos do Fundo Partidário ao órgão de direção municipal do ano seguinte ao trânsito em julgado da presente decisão
(§4º do art. 77 da Res. 23.553/2017), bem como suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal, conforme art. 83, inciso
II da Resolução TSE n. 23.553.
P.R.I.
Transitada em julgado:
Comunique-se o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral através do registro da decisão no Sistema de Informações de
Contas Partidárias e Eleitorais (SICO).
Oficie-se aos diretórios regional e nacional acerca da suspensão do repasse de recursos do Fundo Partidário.
Oficie-se à Seção dos Partidos Políticos do TRE/PR acerca da suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal.
Tudo cumprido, arquive-se.
Pinhais, 06 de Março de 2019.
FABIANE KRUETZMANN SCHAPINSKY
Juíza Eleitoral

203ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação 012/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 111-74.2018.6.16.0203
PARTIDO: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN
ADVOGADO: MARCOS ANTONIO KSIASCZKIEWIEZ (OAB/PR 46.083)
Intimação, na forma da lei, do partido, através de seu advogado, sobre o conteúdo da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Eleitoral nos autos
acima mencionados:
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas do Partido da Mobilização Nacional – PMN de Candói/PR referente à campanha eleitoral das eleições de
2018.
Após regular trâmite, aportou parecer técnico favorável à aprovação das contas do partido referente as eleições de 2018, contudo com
ressalvas (fl. 28).
O Ministério Público se manifestou pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 31/32).
É o relatório. DECIDO.
Ao presente feito deve ser aplicada a Resolução n° 23.553/2017 - TSE.
De início, registro que, por expressa disposição legal (art. 50 da Resolução-TSE nº 23.553/2017), os partidos políticos são obrigados a realizar
a prestações de contas partidária referentes à campanha eleitoral efetuada em 2018, tenham ou não participado do pleito através do
lançamento de candidaturas.
Para efetiva prestação de contas da companha eleitoral deveria o partido político dar cumprimento ao disposto no art. 50 da Resolução
23.553/2017:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação
em página criada na internet para esse fim:
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas
contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os
recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a
discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores.
O art. 30, II, da Lei nº 9.504/197 dispõe que as contas serão julgadas aprovadas com ressalvas quando:
Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade;
Realizada a verificação informatizada das contas pelo Sistema SPCE, não foram constatadas circunstâncias caracterizadoras de ilicitudes
hábeis a justificar a desaprovação das contas ou a adoção de outras providências.
A falha verificada na análise técnica não compromete a regularidade das contas, conforme concluiu o setor técnico e o MPE.
Logo, tenho que foram respeitados os requisitos legais e inexistem impropriedades e/ou irregularidades capazes de obstar a aprovação 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
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No mesmo sentido, foram os pareceres elaborados pela analista de contas e, também, pelo órgão ministerial.
Ante o exposto, JULGO APROVADAS, COM RESSALVAS as contas Partido da Mobilização Nacional – PMN de Candói/PR, referente as
eleições 2018, nos termos do art. 30, II, da Lei nº 9.504/1997.
Após o trânsito em julgado da decisão, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se no DJE.
Cantagalo, 06 de março de 2019.
RODRIGO DE LIMA MOSIMANN
Juiz Eleitoral da 203ª ZE
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