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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias

P O R T A R I A Nº 267/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23, inciso
XXV do Regimento Interno deste Tribunal, e considerando o contido no Processo Administrativo Digital nº 9670/2013,
RESOLVE
I – REVOGAR o Item II da Portaria nº 923/2018-PRES, de 26/11/2018, publicada no DJE nº 236 de 29/11/2018, a partir de 01/03/2019;
II - DESIGNAR a servidora DANIELA NUNES PINHEIRO, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária, e, em comissão,
Coordenadora Processual; e na sua falta, o servidor ANDRÉ PEREIRA SOUTO, ocupante do cargo Analista Judiciário, Área Judiciária, e, em
comissão, Coordenador de Sessões; e na falta de ambos, o servidor FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS, ocupante do cargo Técnico Judiciário,
Área Administrativa, e, em comissão, Coordenador de Gestão da Informação; todos do Quadro de Pessoal deste Tribunal, para substituir o
titular da Secretaria Judiciária, CJ-3, durante as férias, impedimentos e afastamentos, a partir da mesma data.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 02 de abril de 2019.
Des. GILBERTO FERREIRA
Presidente

PORTARIA Nº 272/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23, inciso
XV, do Regimento Interno deste Tribunal e considerando o contido no Processo Administrativo Digital nº 2709/2019-TRE, RESOLVE
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I - RETIFICAR, em conformidade com o disposto na Resolução TRE nº 480/2006, de 18/01/2006, os itens "3" e "13" da Portaria nº 225/2019PRESID, de 15/03/2019, que designou os Magistrados a seguir nominados para atenderem os serviços das Zonas Eleitorais indicadas, nos
períodos discriminados, em virtude de afastamento dos Juízes de Direito Titulares, para que onde se lê:
ITE
M
3

MAGISTRADO
JOANA TONETTI BIAZUS

ROBERTO
DAVID

TITULAR
JUIZADO
ESPECIAL
CÍVEL, CRIMINAL E DA
FAZENDA PÚBLICA de
JACAREZINHO

ARTHUR

V. CÍVEL E DA FAZENDA
PÚBLICA
de
JACAREZINHO

MARCELLA
DE
LOURDES DE OLIVEIRA
RIBEIRO MANSANO

45ª SJ SANTO ANTONIO
DA PLATINA

13

MAURO
MONDIN

V. CRIMINAL E ANEXOS
de PITANGA

ITE
M

MAGISTRADO

3

JOANA TONETTI BIAZUS

MONTEIRO

DESIGNAÇÃO
PARA ATENDER
23ª
RIBEIRÃO
CLARO

38ª PITANGA

MOTIVO/PERÍODO
Licença Maternidade da
titular e vacância do cargo
de Juiz Substituto,
06/03/2019 a 20/03/2019
Licença Maternidade da
titular e vacância do cargo
de Juiz Substituto,
21 a 31/03/2019
Licença Maternidade da
titular e vacância do cargo
de Juiz Substituto,
01 a 09/04/2019
Licença particular, 28/02 a
01/03/2019

Leia-se:

13

TITULAR
JUIZADO
ESPECIAL
CÍVEL, CRIMINAL E DA
FAZENDA PÚBLICA de
JACAREZINHO

NATALIA
CALEGARI
EVANGELISTA

35ª SJ JACAREZINHO

CRISTIANE
BONFIM

DIAS

36ª SJ LARANJEIRAS DO
SUL

MONTEIRO

V. CRIMINAL E ANEXOS
de PITANGA

MAURO
MONDIN

DESIGNAÇÃO
PARA ATENDER
23ª
RIBEIRÃO
CLARO

38ª PITANGA

MOTIVO/PERÍODO
Licença Maternidade da
titular e vacância do cargo
de Juiz Substituto,
06/03/2019 a 18/03/2019
Licença Maternidade da
titular e vacância do cargo
de Juiz Substituto,
19/03 a 09/04/2019
Licença
particular,
em
28/02/2019
Licença
particular,
01/03/2019

em

II – TORNAR SEM EFEITO os itens "17", "34" e "48" da Portaria nº 225/2019-PRESID, de 15/03/2019.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 04 de abril de 2019.
Des. GILBERTO FERREIRA
Presidente

P O R T A R I A Nº 271/2019
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 4129/2019,
RESOLVE
I – REVOGAR o item II da Portaria nº 1004/2018, de 19/12/2018, publicada no DJE nº 01, de 07/01/2019, a partir de 21/03/2019;
II – DESIGNAR o servidor ELI CEZAR RIBEIRO, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária, do Quadro de Pessoal do Tribunal
Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e removido para este Tribunal, e, na sua falta, o servidor EDSON HIDEKI NAKA, ocupante do cargo de
Técnico Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, e, em comissão, Assistente I da Central de Atendimento ao
Eleitor de Toledo, para substituir a Chefia do Cartório da 75ª Zona Eleitoral de TOLEDO, durante as férias, impedimentos e afastamentos do
titular, a partir de 01/04/2019.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 03 de abril de 2019.
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Des. GILBERTO FERREIRA
Presidente

Movimentação Funcional - março/2019
P O R T A R I A Nº 268/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23, inciso XXV, do Regimento Interno deste Tribunal e considerando o contido no
Processo Administrativo Digital n.º 3626/2019,
RESOLVE
CONCEDER movimentação funcional, com fundamento nas disposições das Resoluções TSE n.º 22.582/2007, TRE/PR n.º 524/2008 e n.º
666/2014, aos servidores a seguir:
I – ocupantes do cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade Administrativa:
SERVIDOR

PERÍODO

AMÉLIA TERUMI TAKADA IKEDA
KARINA BITTENCOURT

23/01/2018
25/01/2018

LARISSA ZAMBERLAN OLIVEIRA

30/03/2018

P/ CLASSE
E PADRÃO

A PARTIR DE

22/01/2019
24/01/2019

C
C

12
12

23/01/2019
25/01/2019

29/03/2019

C

12

30/03/2019

MÁRCIO FERNANDO MACHRY

25/02/2018

24/02/2019

C

12

25/02/2019

RAFAELLY ANDRESSA MAILHO FARIAS

18/02/2018

17/02/2019

C

12

18/02/2019

ANA PAULA MOURA CREVELARO

12/03/2018

11/03/2019

C

11

12/03/2019

JOSIANNE ZATTAR GUERIOS

06/02/2018

05/02/2019

C

11

06/02/2019

MARI SOLANGE PUCOVSKI

23/03/2018

22/03/2019

C

11

23/03/2019

SUZANA LUCIA SCHUELER PIERRI CARDOSO

09/02/2018

08/02/2019

C

11

09/02/2019

ANDRÉIA ROBERTA MÜLLING

02/02/2018

01/02/2019

B

10

02/02/2019

ELAINE KOSUDI TREVIZAN MARONEZE

04/03/2018

03/03/2019

B

9

04/03/2019

KARLA MEYER

14/03/2018

13/03/2019

B

9

14/03/2019

SANDREA REGINA DE OLIVEIRA FELLER
GUSSO
EDUARDO ANTONIO MARQUES MORETTO

25/03/2018

24/03/2019

B

9

25/03/2019

26/03/2018

25/03/2019

B

6

26/03/2019

GLAUCE MARIA ZANON ROSA

22/03/2018

21/11/2018

A

4

22/11/2018

II – ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade Administrativa – Segurança:
SERVIDOR

PERÍODO

ALESSANDRO BOURSCHEIDT

26/03/2018

25/03/2019

P/ CLASSE
E PADRÃO

A PARTIR DE

B

26/03/2019

6

III – ocupantes do cargo de Analista Judiciário, Área de Atividade Administrativa:
SERVIDOR

PERÍODO

P/ CLASSE
E PADRÃO

A PARTIR DE

MARINA BURKO SCHMITT

17/03/2018

16/03/2019

C

11

17/03/2019

PÉRSIDE PRISCILA MITTMANN
EDUARDO JORGE SERRA GONÇALVES

30/03/2018

29/03/2019

C

11

30/03/2019

09/03/2018

08/03/2019

B

10

09/03/2019

WESLEY NEVES SALMAZO

30/03/2018

29/03/2019

B

10

30/03/2019

ROSANE CRISTINA DA SILVA

26/03/2018

25/03/2019

B

6

26/03/2019

IV – ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área de Atividade Apoio Especializado – Análise de Sistemas:
SERVIDOR

PERÍODO

ALEX PINHEIRO DAS GRAÇAS

10/01/2018

09/01/2019

P/ CLASSE
E PADRÃO

A PARTIR DE

B

10/01/2019

8
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V – ocupantes do cargo de Analista Judiciário, Área de Atividade Judiciária:
SERVIDOR

PERÍODO

P/ CLASSE
E PADRÃO

A PARTIR DE

ADELCIO JOÃO PACOLA

10/12/2017

09/12/2018

C

12

10/12/2018

ADELINE MIRANDA GASPARELLI

18/02/2018

17/02/2019

C

12

18/02/2019

DOMÍCIO PRATES RIBEIRO FILHO

25/02/2018

24/02/2019

C

12

25/02/2019

FELIPE DE SOUZA

03/12/2017

02/12/2018

C

12

03/12/2018

FLAVIA KELY ARMSTRONG CUNHA

14/01/2018

13/01/2019

C

12

14/01/2019

MARCO ANTONIO SOARES DE PINHO

17/03/2018

16/03/2019

C

12

17/03/2019

MARLA RODRIGUES DE MORAIS CLIST

25/01/2018

24/01/2019

C

12

25/01/2019

MELISSA CRISTINA MALAGHINI DE OLIVEIRA

25/02/2018

24/02/2019

C

12

25/02/2019

VIVIAN QUIMELLI ROSA MACIEL

18/02/2018

17/02/2019

C

12

18/02/2019

YNA BARBOSA HONDA E SOUSA

08/01/2018

07/01/2019

C

12

08/01/2019

ADWILHANS LUCIANO DE SOUZA

11/02/2018

10/02/2019

B

10

11/02/2019

JULIANO JUNIOR SILVÉRIO

30/03/2018

29/03/2019

B

10

30/03/2019

ROGÉRIO TEIXEIRA BARRETO

30/03/2018

29/03/2019

B

10

30/03/2019

KELLY PADILHA LOPES

04/03/2018

03/03/2019

B

9

04/03/2019

JULIANA LACERDA PEREIRA

26/03/2018

25/03/2019

B

6

26/03/2019

MARCELO MORETTI

26/03/2018

25/03/2019

B

6

26/03/2019

PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 02 de abril de 2019.
Des. GILBERTO FERREIRA
Presidente

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
Atos do Corregedor
Decisões Monocráticas

Processo 0600334-68.2019.6.16.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL

PROCESSO: CO 0600334-68.2019.6.16.0000
INTERESSADO: JORGE LUIZ WOICIEKOWSKI
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
094768580671 do Juízo da 175ª Zona Eleitoral de Curitiba, pertencente a Joice Luiz Woiciekowski, e regularização da BPS n.º 001160049000.
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
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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Corregedor Regional Eleitoral

Processo 0600371-95.2019.6.16.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
PROCESSO: CO 0600371-95.2019.6.16.0000
INTERESSADO: ROSANA DE FÁTIMA OLIVEIRA
ASSUNTO: Agrupamento em coincidência de inscrição com registro na BPSDP
Considerando o contido nos documentos juntados ao presente processo, proceda-se ao cancelamento da inscrição eleitoral nº 066523790663
do Juízo da 004ª Zona Eleitoral de Curitiba, pertencente a ROSANA DE FATIMA OLIVEIRA THIEL, e à regularização da BPS n.º
001419406000.
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

Portaria n.º 120/2019
PORTARIA n.º 120/2019
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, nos termos do
art. 36, III, b, da Lei n.º 8.112/90, e conforme PAD n.º 9322/2018, resolve,
I – REMOVER, por motivo de saúde, a servidora JULIANA LACERDA PEREIRA, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área de Atividade
Judiciária, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, do Cartório da 93.ª Zona Eleitoral, em Ivaiporã, para a sede do Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná, a partir de 22 de abril de 2019. II – Determinar que a remoção seja em caráter temporário, devendo ser efetuada avaliação médica
após 01 (um) ano, conforme previsão do art. 19, parágrafo 1.º, da Resolução TSE n.º 23.563/2018. III – 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 04 de abril de 2019.
VALCIR MOMBACH
Diretor-Geral

Portaria n.º 117/2019
PORTARIA n.º 117/2019
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 Regimento Interno da Secretaria deste Tribunal e conforme PAD
n.º 2765/2019, resolve,
DETERMINAR o retorno de,
JANAINA QUADRADO LOPES MANSUR, servidora ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área de Atividade Judiciária, do Quadro de
Pessoal deste Tribunal, designada para atuar em equipe de apoio no Cartório da 199.ª Zona Eleitoral, em São José dos Pinhais, para o
Cartório da 161.ª Zona Eleitoral, em Guaratuba, a partir de 03 de abril de 2019.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE. SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 02 de abril de 2019.
VALCIR MOMBACH
Diretor-Geral
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SECRETARIA JUDICIÁRIA
Documentos Eletrônicos Publicados Pelo PJE
Edital

Processo 0603838-19.2018.6.16.0000
EDITAL DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS FINAIS Nº 57
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.
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 GUARACI ALMEIDA RIBAS DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE: GUARACI ALMEIDA RIBAS
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) Nº 0603838-19.2018.6.16.0000
RELATOR: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
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, 10 de abril de 2019.
DANIELLE CIDADE MORGADO MAEMURA
Secretária Judiciária

Intimações

Processo 0604051-25.2018.6.16.0000

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0604051-25.2018.6.16.0000 - Barbosa Ferraz - PARANÁ
RELATOR: TITO CAMPOS DE PAULA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: JONAS GUIMARAES, MARIA APARECIDA BORGHETTI, RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS
Advogado do(a) REPRESENTADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203 Advogados do(a) REPRESENTADO: PEDRO
FIGUEIREDO ABDALA - PR90004, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR86785, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666, VANIA DE AGUIAR - PR36400, FLAVIO PANSIERI - PR31150 Advogados do(a)
REPRESENTADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR86785, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666, VANIA DE
AGUIAR - PR36400, FLAVIO PANSIERI - PR31150

DESPACHO
1. Intimem-se as partes para, no prazo de 02 (dois) dias, apresentarem alegações finais, nos termos do art. 22, X, da LC nº 64/90.
2. Após, voltem conclusos.
3. Autorizo a Senhora Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao fiel cumprimento desta decisão.
Curitiba, 08 de abril de 2019.

TITO CAMPOS DE PAULA Relator(a).

Processo 0600002-04.2019.6.16.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
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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Agravo Interno em REPRESENTAÇÃO (11541) nº 0600002-04.2019.6.16.0000 AGRAVANTE: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
Advogados do(a) REPRESENTADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR35197, ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR40639, ANA
CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR92768, ELIZA SCHIAVON - PR44480 AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RELATOR: JEAN CARLO LEECK
DESPACHO
Trata-se de Agravo Interno oposto por Fernando Destito Francischini (id. 2691616) contra a decisão contida no id. 2392516, por meio da qual
este Relator, monocraticamente, rejeitou as preliminares de incompetência do Juízo, invalidade da ação diante do desvio de finalidade litigância de má-fé, carência de ação pela falta de legitimidade ad causam e de interesse processual, carência de ação pela violação do regime
constitucional-democrático e de óbice àmudança da jurisprudência do TRE-PR e do TSE.
Na mesma decisão, restaram definidos os contornos da futura instrução probatória, sendo deferida em parte a produção das provas requeridas
e determinada a justificação de outras.
Nas suas razões, o Agravante pretende a reanálise da Corte, exclusivamente no que pertine às preliminares "para o fim de extinguir a lide de
origem, diante da manifesta carência de ação", antes da dilação probatória.
Por entender que a decisão agravada não merece qualquer reparo, determino a intimação do Agravado/Requerente Ministério Público Eleitoral
para que apresente suas contrarrazões ao agravo no prazo de três dias.
Autorizo a Secretária Judiciária, assim como seus substitutos legais, a firmar os expedientes necessários ao fiel cumprimento do presente.
Curitiba, 8 de abril de 2019.
JEAN LEECK Relator

Processo 0603078-70.2018.6.16.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

Autos de PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0603078-70.2018.6.16.0000 RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOAO OSMAIR JAVOROSKY
DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE: JOAO OSMAIR JAVOROSKY Advogado do(a) REQUERENTE: DANNA RIGONATO - PR61009
RELATOR: JEAN CARLO LEECK
DESPACHO
Trata-se da prestação de contas de JOÃO OSMAIR JAVOROSKY, candidato ao cargo de DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2018 .
Não houve impugnação àPrestação de Contas (id 802166).
A unidade técnica efetuou exame preliminar apontando inconsistências (id 2738016).
Assim, intime-se o candidato para manifestação no prazo de 03 (três) dias, conforme art.72 da Resolução nº 23.553/17.
Curitiba, 5 de abril de 2019.
JEAN LEECK Relator

Processo 0602169-28.2018.6.16.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 54.625
Embargos de Declaração no(a) MANDADO DE SEGURANÇA EMBARGANTE: JAQUELINE BEATRIZ SANTOS DE MOURA ADVOGADO:
JAMILE APARECIDA MACHNICKI - OAB/PR60484 ADVOGADO: KLEBER FRANCISCO ALVES - OAB/PR59044 ADVOGADO: JAINE
HELLEN MACHNICKI - OAB/PR85692 ADVOGADO: MAJEDA DENISE MOHD POPP - OAB/PR14983 ADVOGADO: CARLYLE POPP OAB/PR15356 EMBARGADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ FISCAL DA LEI: Procurador Regional
Eleitoral

EMENTA –EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –ALEGADAS OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO –INOCORRÊNCIA –EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Havendo clara e fundamentada manifestação do Tribunal acerca dos temas relevantes para a solução do litígio, não há se falar em omissão,
obscuridade ou contradição.
2. Os embargos de declaração não são via adequada àpretendida reanálise da matéria alegada.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JAQUELINE BEATRIZ SANTOS DE MOURA, contra o acórdão (Id. 2233116) que denegou
a segurança, ante a existência de conflito nas provas carreadas ao autos, o que demandaria dilação probatória cujo procedimento
éincompatível com a via do mandamus.
A embargante requer a correção do julgado, sustentando a existência de omissão, contradição e obscuridade, bem como a atribuição de
efeitos infringentes para conceder a segurança pleiteada.
A União apresentou contrarrazões (Id. 2437316), pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.
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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Devidamente intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou (Id. 2683466) pelo conhecimento e rejeição dos embargos de
declaração.
Éo relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos. No mérito, no entanto, não merecem acolhimento.
A rigor, a natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade,
contradição ou omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material, bem como para fins de
prequestionamento.
Na hipótese, a embargante alega que o julgado encontra-se eivado de omissão, contradição e obscuridade.
Por primeiro, a embargante sustenta que a decisão foi omissa porque: i) não considerou que “a orientação deste e. Tribunal ocorreu
informalmente antes da abertura do PAD e ocorreu no sentido de que a Impetrante deveria obter a certidão do INSS para fins de abertura do
PAD”; ii) não esclareceu a qual certidão estava se referindo quando reconheceu o exercício de autotutela, se a do INSS ou a da escola; iii) não
se manifestou sobre a legalidade da portaria, que não se encontra viciada; iv) não se manifestou sobre a inadequação do entendimento atual
do TCU às situações passadas.
Note-se que a omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante
suscitado pelas partes, ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos
previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões
relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de
ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
Não éesse o caso de que se cuida.
Na medida em que constou no acórdão que “para a contagem de tempo de atividade de aluno-aprendiz para fins de aposentadoria”,
éindispensável a “comprovação de retribuição pecuniária àconta do Orçamento”, sendo que “mesmo a Certidão de Tempo de Contribuição,
emitida pelo INSS, juntada aos autos pela id. 187450, fls. 3-4, também não traz esclarecimentos que possam dirimir a dúvida suscitada”.
Ponderou, ainda, que “a informação da área competente, que respaldou a decisão da revogação da Portaria nº 89/2017-DG, confirmada pelo
não acolhimento do recurso junto àPresidência deste Tribunal, demonstrou a incerteza do atendimento integral aos requisitos de comprovação
pecuniária a que se refere a súmula em análise. Pois, segundo alegado, não havia na certidão a identificação precisa de ‘quais períodos e em
relação a quantos dias a aluna, de fato, laborou e contribuiu para a receita auferida pela escola’ e que “não há que se falar, prima facie, sobre
ilegalidade no ato administrativo que revogou a Portaria nº 89/2017-DG, visto que observou com rigor os requisitos exigidos pela norma de
vigência do Tribunal de Contas e, assim, mediante o exercício do dever de autotutela, considerou prudente rever seus atos em tempo
oportuno”.
Por fim, entendeu a Corte que “o que se apresenta controverso não éa norma ou a interpretação jurídica do ato, mas sim o próprio objeto do
direito alegado, qual seja, o teor da certidão com a insuficiente comprovação do tempo de efetivo exercício na condição de aluno-aprendiz”.
Assim, expressamente consignado na decisão que as certidões apresentadas pela embargante, tanto a da escola quanto a do INSS, são
insuficientes para o deferimento do seu pedido de aposentadoria, motivo pelo qual a Administração exerceu o seu poder-dever de autotutela
para revogar a Portaria nº 89/2017-DG.
Em seguida, defende a embargante que o julgado écontraditório, haja vista que: i) reconheceu que “a autotutela éo exercício estatal de
verificação da legalidade de seus atos, mas contraditoriamente entende possível a manutenção de ato visivelmente ilegal, que revogou uma
portaria sem qualquer vício”. ii) o argumento de que épreciso haver imperfeição no ato para permitir a sua revogação se contradiz com a
Súmula STF nº 346, porque não respeitou os direitos adquiridos.
Inicialmente, anoto que a contradição se dá quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Nas palavras de Barbosa Moreira "
contradição significa ação de contradizer, afirmação contrária ao que se disse; oposição entre duas proposições, sendo que uma exclui a outra"
(MOREIRA. José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V - 7ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 1998 - p. 541).
Observa-se, assim, que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração éaquela existente entre pontos ou aspectos
internos, do próprio julgado.
Sobre a suposta contradição, a decisão assentou que “o ato não afetou diretamente o usufruto do direito, tampouco impediu que a impetrante,
assim que consiga comprovar o efetivo tempo, que hoje écontroverso, venha a manejar a adequada ação ordinária, com fito a permitir, de
modo exauriente, a análise meritória da matéria de fundo”.
Neste particular, a contradição apontada éexterna, pois reside na contrariedade do acórdão com Súmula do STF, o que éincompatível na
espécie.
Também não há contradição quando o julgado se refere ao exercício da autotutela, pois, como visto, ficou reconhecido que ambas as certidões
não observaram os requisitos exigidos pela norma de vigência.
Na sequência, a embargante defende que o acórdão éobscuro porque: i) incorreu em erro de fato, porque “o documento que embasou a
abertura do PAD para averbação do tempo de serviço foi uma certidão emitida pelo INSS, e não a certidão da Escola Técnica” e que “o
documento entregue pela Impetrante era suficiente (certidão emitida pelo INSS)”.
Nota-se que a embargante insiste pela legalidade das certidões que apresentou no PAD, sendo que tal aspecto já foi sobejamente enfrentado
no acórdão.
No mais, diferentemente do pretendido pela parte embargante, sabe-se que os declaratórios não se prestam para reexaminar matéria já
devidamente enfrentada pela decisão embargada. A via recursal aí éoutra, na medida em que os aclaratórios só devem ser admitidos para que
o julgador emita um provimento integrativo-retificador, visando a correção de lacuna, a harmonia lógica de contradições, a correção de
ambiguidade ou o esclarecimento de obscuridade.
Por último, com relação ao pedido de prequestionamento, ainda que tenha sido oposto com este propósito, énecessária a observância dos
requisitos previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Desse modo, a rejeição dos embargos de declaração émedida que se impõe adotar.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de declaração opostos e, no mérito, em rejeitar-lhes.
Éo voto.
Curitiba, 08 de abril de 2019.

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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DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO –RELATOR

EXTRATO DA ATA
MANDADO DE SEGURANÇANº 0602169-28.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO IMPETRANTE: JAQUELINE BEATRIZ SANTOS DE MOURA - Advogados do(a) IMPETRANTE: JAMILE APARECIDA MACHNICKI - PR60484,
KLEBER FRANCISCO ALVES - PR59044, JAINE HELLEN MACHNICKI - PR85692, MAJEDA DENISE MOHD POPP - PR14983, CARLYLE
POPP - PR15356 - IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
DECISÃO
Àunanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula, em face de figurar o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral
do Paraná, como Autoridade Coatora no feito. Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Juízes Paulo Afonso da Motta Ribeiro,
Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, Jean Carlo Leeck e Desembargador Luiz Fernando Wowk Penteado. Ausência justificada do
Excelentíssimo Senhor Doutor Pedro Luís Sanson Corat, nos moldes do artigo 72, parágrafo único do RITREPR. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.04.2019.

PROCLAMAÇÃO DA DECISÃO
Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, Àunanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/04/2019
RELATOR(A) LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

Processo 0602432-60.2018.6.16.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531):0602432-60.2018.6.16.0000
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 SANDRA MARA ARRUDA DEPUTADO FEDERAL REQUERENTE: SANDRA MARA ARRUDA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ALESSANDRO PANASOLO - PR43849 Advogado do(a) REQUERENTE: ALESSANDRO PANASOLO PR43849
RELATOR: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

Intime-se a candidata para que se manifeste sobre o parecer de Id. 2799966, no prazo de 03 (três) dias.
Após, voltem conclusos.

Curitiba, 9 de abril de 2019.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RELATOR

Processo 0602721-90.2018.6.16.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
Autos de PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0602721-90.2018.6.16.0000 RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 FERNANDO ARAUJO DE
AZEVEDO DEPUTADO FEDERAL REQUERENTE: FERNANDO ARAUJO DE AZEVEDO Advogado do(a) RESPONSÁVEL: Advogados do(a)
REQUERENTE: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822, LEANDRO SOUZA ROSA PR30474 RELATOR: JEAN CARLO LEECK
DESPACHO
Trata-se da prestação de contas do candidato a cargo de Deputado Federal pelo Partido da República - PR nas eleições de 2018, Fernando
Araujo de Azevedo.
Publicado o edital (id. 1409416 e 1409516) previsto pelo artigo 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, não houve impugnação àPrestação de
Contas (id. 1536816).
A Unidade Técnica identificou a existência de indícios de irregularidade, descritos no id. 2724866, que são, em síntese, os seguintes: a)
ausência de documentos fiscais; b) doações diretas realizadas por outro candidato e partidos políticos, não registrados na prestação de contas
em exame; c) omissão de receita e gastos eleitorais; d) divergência de movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela
registrada no extratos eletrônicos. Apontadas as inconsistências, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apontou a necessidade de
reapresentação da prestação de contas, gerada pelo Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral –SPCE, com status de
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL RETIFICADORA, além da apresentação de documentos.
Ante o exposto, determino a intimação do candidato para manifestação no prazo de 3 (três) dias, conforme o artigo 72, §1º, da Resolução TSE
nº 23.553/2017.
Curitiba, 8 de abril de 2019.
JEAN LEECK Relator
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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Processo 0603433-80.2018.6.16.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531):0603433-80.2018.6.16.0000
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 SEBASTIAO DOMINGOS PEREIRA DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE: SEBASTIAO DOMINGOS
PEREIRA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ROGERIO HELIAS CARBONI - PR37227 Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO HELIAS CARBONI PR37227
RELATOR: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

Intime-se o candidato, via DJE, para regularizar a representação processual, sob pena de ter as contas julgadas não prestadas, e manifestarse sobre o parecer de Id. 2798766, no prazo de 03 (três) dias.
Não havendo manifestação, renove-se a intimação pessoalmente, nos termos do artigo 101, §4º da Resolução TSE 23.553.
Após, voltem conclusos.

Curitiba, 9 de abril de 2019.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RELATOR

Processo 0603581-91.2018.6.16.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

Autos de REPRESENTAÇÃO (11541) nº 0603581-91.2018.6.16.0000 REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO "PARANÁ INOVADOR", CARLOS
ROBERTO MASSA JUNIOR Advogados do(a) REPRESENTANTE: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621, NAYSHI MARTINS PR82352, ORIDES NEGRELLO NETO - PR85791, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, RAMON MIGUEL
PEREIRA SOBREIRO - PR84117, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880, JAYNE PAVLAK
DE CAMARGO - PR83449, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756 Advogados do(a) REPRESENTANTE: LUIZ FABRICIO BETIN
CARNEIRO - PR42621, RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - PR84117, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447,
ORIDES NEGRELLO NETO - PR85791, NAYSHI MARTINS - PR82352, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880, CASSIO PRUDENTE
VIEIRA LEITE - PR58425, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756 REPRESENTADO: MARIA
APARECIDA BORGHETTI, SERGIO LUIZ MALUCELLI, PAULO CESAR ROSSI, MESSIAS DA SILVA Advogados do(a) REPRESENTADO:
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - PR90004, VITOR AUGUSTO WAGNER KIST - PR75805, JULIANA COELHO MARTINS - PR58491,
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR86785, ANTONIO CLAUDIO KOZIKOSKI JUNIOR - PR36820, THIAGO PAIVA DOS SANTOS PR46275, VANIA DE AGUIAR - PR36400, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666, FLAVIO PANSIERI - PR31150 Advogados
do(a) REPRESENTADO: VITOR AUGUSTO WAGNER KIST - PR75805, PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - PR90004, JULIANA COELHO
MARTINS - PR58491, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR86785, ANTONIO CLAUDIO KOZIKOSKI JUNIOR - PR36820, THIAGO
PAIVA DOS SANTOS - PR46275, VANIA DE AGUIAR - PR36400, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666, FLAVIO PANSIERI PR31150 Advogados do(a) REPRESENTADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - PR63563, FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA - MT18463/O
Advogados do(a) REPRESENTADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - PR63563, FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA - MT18463/O RELATOR:
JEAN CARLO LEECK
DESPACHO
Homologo a renúncia do mandato pela advogada Carla Karpstein (id. 2625866), eis que adequada aos ditames do §2º do artigo 112 do CPC.
No despacho id. 2326166, dentre outras providências determinei fosse oficiado ao DETRAN-PR para fornecer a qualificação do proprietário do
veículo placas DNA-4314. Ocorre que, nesse meio tempo, foi liberado meu acesso ao sistema RENAJUD, por meio do qual épossível obter
essa informação.
Consultando o referido sistema, foi obtida a seguinte resposta:
Considerando que o proprietário do veículo em questão, Paulo Roberto Alves dos Santos, não integra o rol de testemunhas dos
Representantes (id. 2061466), embora figure na lista repassada pelo Representado Paulo César Rossi (id. 1597066 c/c id. 1597216), intimemse as partes e a Procuradoria Regional Eleitoral para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de três dias.
Após, conclusos para apreciação dos pedidos de produção de provas.
Curitiba, 08 de abril de 2019.
JEAN LEECK Relator

Processo 0602865-64.2018.6.16.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531):0602865-64.2018.6.16.0000
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 APARECIDO BIANCHO DEPUTADO FEDERAL REQUERENTE: APARECIDO BIANCHO
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101
RELATOR: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
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Intime-se o candidato para que se manifeste sobre o parecer de Id. 2793666, no prazo de 03 (três) dias.
Após, voltem conclusos.

Curitiba, 9 de abril de 2019.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RELATOR

Processo 0603141-95.2018.6.16.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531):0603141-95.2018.6.16.0000
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 CATIA RONSANI CASTRO DEPUTADO FEDERAL REQUERENTE: CATIA RONSANI CASTRO
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - PR48641
RELATOR: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

Intime-se o candidato para que se manifeste sobre o parecer de Id. 2804316, no prazo de 03 (três) dias.
Após, voltem conclusos.

Curitiba, 10 de abril de 2019.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RELATOR

Pautas de Julgamento

Intimação de Pauta
Publicação de pauta para julgamento a partir da próxima sessão, respeitado o prazo de 24 horas, contado da publicação, dos processos abaixo relacionados:
REPRESENTAÇÃO (11541) N° 0603442-42.2018.6.16.0000
ORIGEM: SIGILOSO - SIGILOSO
RELATOR: Relatoria Dr. Pedro Luís Sanson Corat
PARTES DO PROCESSO
REPRESENTANTE: SIGILOSO
Advogados do(a) REPRESENTANTE: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - PR34206, MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI PR40455
REPRESENTADO: SIGILOSO
Advogados do(a) REPRESENTADO: JOSE BUZATO - PR06480, FERNANDO CESAR ROCCO - PR33181

HABEAS CORPUS (307) N° 0600102-56.2019.6.16.0000
ORIGEM: Clevelândia - PR
RELATOR: Relatoria Dr. Jean Carlo Leeck
PARTES DO PROCESSO
PACIENTE: SERGIO LUIZ RIBEIRO
IMPETRANTE: ROGERIO HELIAS CARBONI, ROOSEVELT ARRAES
Advogados do(a) PACIENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR034724, ROGERIO HELIAS CARBONI - PR37227
IMPETRADO: JUÍZO DA 47ª ZONA ELEITORAL, GABRIEL RIBEIRO DE SOUZA LIMA, FERNANDO DE SOUZA VERANO PONTES

Assessor de Plenário
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SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS
(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
7ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Publicação de análise técnica
Autos: 3-17.2019.6.16.0007
Natureza: Prestação de Contas – Eleições 2018
Partido: Partido Social Democrático – Cerro Azul
Presidente: Marcelo Raab
Tesoureiro: Reginaldo José Cavalheiro de Meira
Advogado: Juliana Mottin de Oliveira – OAB/PR 75125
ANÁLISE TÉCNICA PRELIMINAR
Após o exame preliminar da prestação de contas foram identificadas as ocorrências abaixo relacionadas, sobre as quais se solicita
manifestação do prestador de contas, no prazo de 3 (três) dias, nos termos do art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017:
1.
Não há indicação das informações referentes à conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha, que deveria
ter sido feito até o prazo de 15/08/2018. Assim, em princípio há descumprimento do seguinte dispositivo: art. 10, § 1º, inciso II, da Resolução
TSE nº 23.553/2017.
2.
Por conseguinte, não foram apresentados extratos referentes à(s) conta(s) bancária(s) de titularidade do órgão partidário, não sendo
possível aferir a correção de valores declarados na prestação de contas, bem como a eventual omissão de receitas e gastos eleitorais. A
previsão para a apresentação dos documentos encontra-se no art. 56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Cerro Azul, 08 de abril de 2019.
Julio Gentil Pizzatto
Analista Judiciário

13ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Edital
AUTOS PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 5-66.2019.6.16.0013
Advogado: Dr. Alessandro Ligeski – OAB/PR nº 37.877
INTERESSADO – Partido Social Democrático – PSD – Porto Amazonas/PR
"Diante do exposto, julgo como prestadas e aprovadas com ressalvas as contas relativas às eleições 2018, apresentadas pelo Partido Social
Democrático – PSD, Porto Amazonas/PR, face à não prestação das contas parciais e pela intempestividade na entrega das contas finais, em
obediência às normas da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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a) P.R.I.
b) Oportunamente, arquive-se.
Palmeira/PR, 01 de abril de 2019.
Cláudia Sanine Ponich Bosco
Juíza Eleitoral
AUTOS PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 7-36.2019.6.16.0013
Advogado: Dr. Airton Vida – OAB/PR nº 17.220
INTERESSADO – Partido Social Cristão – PSC – Palmeira/PR
"Diante do exposto, julgo como prestadas e aprovadas com ressalvas as contas relativas às eleições 2018, apresentadas pelo Partido Social
Cristão – PSC, Palmeira/PR, face à omissão na entrega das contas parcial e da intempestividade na entrega das contas final, em obediência
às normas da Resolução TSE nº 23.553/2017.
a) P.R.I.
b) Oportunamente, arquive-se.
Palmeira/PR, 01 de abril de 2019.
Cláudia Sanine Ponich Bosco
Juíza Eleitoral

AUTOS PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 11-73.2019.6.16.0013
Advogado: Dr. Airton Vida – OAB/PR nº 17.220
INTERESSADO – Partido Popular Socialista – PPS – Palmeira/PR
"Diante do exposto, julgo como prestadas e aprovadas com ressalvas as contas relativas às eleições 2018, apresentadas pelo Partido Popular
Socialista – PPS, Palmeira/PR, face à omissão na entrega das contas parcial e da intempestividade na entrega das contas final, em obediência
às normas da Resolução TSE nº 23.553/2017.
a) P.R.I.
b) Oportunamente, arquive-se.
Palmeira/PR, 01 de abril de 2019.
Cláudia Sanine Ponich Bosco
Juíza Eleitoral

26ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Publicação
Publicação de Edital na forma da Lei
Edital nº 023/2019 – 26ª ZE
Publicação: Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no Exercício 2018
O Doutor Ernani Scala Marchini, Juiz da 026ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR, no uso de suas atribuições legais, torna público, com
fundamento no art. 32, parágrafo 4º, da Lei 9.096/1995, que o Partido abaixo relacionado e seus respectivos representantes, pertencentes ao
Município de Cornélio Procópio/PR, apresentaram Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no Exercício 2018: 1. Comissão
Provisória Municipal do Partido PDT de Cornélio Procópio/PR (Presidente: Aurora Fumie Doi; Tesoureiro: Orlando Cardoso Junior). Faculta-se
a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste Edital, a apresentação de impugnação que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas. E para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor
Juiz Eleitoral que fosse publicado no DJE/TRE-PR. Expedido nesta cidade de Cornélio Procópio. Eu, Plínio Neves Angieuski, Chefe de Cartório
desta 026ª Zona Eleitoral, digitei. Cornélio Procópio, 11/04/2019.
Ernani Scala Marchini
Juiz Eleitoral

Publicação de Edital
Edital nº 024/2019 – 26ª ZE
Publicação: Prestação de Contas Final – Eleições 2018
O Doutor Ernani Scala Marchini, Juiz da 026ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR, no uso de suas atribuições legais, torna público, com
fundamento no art. 59 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, que o Partido abaixo relacionado e seus respectivos representantes, pertencentes
ao Município de Leópolis/PR, apresentaram Extrato de Prestação de Contas Final – Eleições 2018: Comissão Provisória Municipal do Partido
PSB de Leópolis/PR (Presidente: Roberto Geraldo de Souza; Tesoureiro: Waldecy Monato de Sá Teotonio). Faculta-se a qualquer interessado,
no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste Edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada das provas. E para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse
publicado no DJE/TRE-PR. Expedido nesta cidade de Cornélio Procópio. Eu, Plínio Neves Angieuski, Chefe de Cartório desta 026ª Zona
Eleitoral, digitei. Cornélio Procópio, 11/04/2019.
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Ernani Scala Marchini
Juiz Eleitoral

INTIMAÇÃO
Intimação na forma da lei, da r. decisão proferida pela MM. Juiz Eleitoral Dr. Ernani Sacala Marchini, nos autos abaixo discriminados:
Autos: 120-82.2019.6.16.0026
Interessado (ativo)(s): Presidente da Comissão Provisória Municipal do Partido PPS de Cornélio Procópio
Advogado: Gilson Mariano Pereira – OAB PR nº 89.828
Vistos.
Preliminarmente, verificando os autos constato que, com relação à informação de folha 35 (trinta e cinco), o Sr. Claudio Luiz Andretta aparece
na qualidade de tesoureiro do partido na certidão de folha 03 (três).
Desta forma, considerando que referido senhor não reconheceu a assinatura lançada no extrato de prestação de contas (folha 19), determino
ao Cartório que intime o presidente do partido para que a agremiação partidária, em 03 (três) dias:
Prestes esclarecimentos sobre a assinatura lançada na prestação de contas no espaço destinado ao tesoureiro.
Apresente prestação de contas regularmente assinada.
Intimem o advogado pelo DJE e intimem pessoalmente o dirigente partidário.
Expirado o prazo assinalado retornem em conclusão, com ou sem manifestação do interessado.
Diligências e anotações necessárias.
Cornélio Procópio, 09/04/2019.
Ernani Scala Marchini
Juiz Eleitoral

29ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

RELAÇÃO 005/2019
RELAÇÃO 005/2019
INTIMAÇÃO
Intimação na forma da lei, do dispositivo da sentença proferida pela Mmª. Juíza Eleitoral , Drª. VIVIANE CRISTINA DIETRICH, em 05 de abril
de 2019, nos autos abaixo discriminados:
PROCESSO N.º6-03.2018.6.16.0029
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018
PARTIDO: PARTIDO PROGRESSISTA - PP
MUNICÍPIO: IMBITUVA/PR
PRESIDENTE: ACIR JOSÉ MORAIS
TESOUREIRO: MARILENA RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO: RENAN FELIPE TOZETTO, OAB/PR 65.204
"Isto Posto, DEFIRO o requerimento de regularização da situação de inadimplência do Partido Progressista de Imbituva/PR, de forma que,
determino o restabelecimento do direito ao recebimento da quota do fundo partidário e a reversão da suspensão do registro ou anotação do
órgão municipal em questão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após trânsito em julgado, registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, procedase à notificação dos órgãos nacional e estadual do partido em questão, bem como ao TRE/PR, acerca da Regularização da Situação de
Inadimplência para o efetivo levantamento das sanções impostas. Posteriormente, arquivem-se.
Imbituva, 05 de abril de 2019.
VIVIANE CRISTINA DIETRICH
Juíza Eleitoral"

59ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Intimação - Audiência para oitiva de testemunha.
CARTA PRECATÓRIA N.º 18-24.2019.6.16.0059
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Deprecante: Juízo da 063ª Zona Eleitoral de São Jerônimo da Serra/PR
Deprecado: Juízo da 059ª Zona Eleitoral de Rolândia/PR,
Carta extraída dos autos de Ação Penal n.º 112-91.2018.6.16.0063, ajuizada perante o Juízo Eleitoral da 063ª ZE/PR, pelo Ministério
Público Eleitoral em face de Maura Sebastião Lopes, Vanderley Novaski Barbosa e Antenor Gomes Barbosa.
Advogadas: Dra. Maria Heloisa Bononi Sales – OAB/PR 88.648 e Dra. Izabel Cristina Gomes da Silva de Araújo – OAB/PR 20.518
Finalidade: Oitiva da testemunha, Elias Bernardo de Oliveira.
Intimação, na forma da lei, do r.despacho proferido pelo Exmo. Dr. Renato Cruz de Oliveira Junior, Juiz da 059ª Zona Eleitoral, nos autos
supramencionados às fls. 09, com o seguinte teor:
REF. CARTA DE PRECATÓRIA Nº. 18-24.2019.6.16.0059
I – Para a realização do ato deprecado, marco a audiência para o dia 05 de junho de 2019, às 16h15min.
II – Proceda-se à intimação da testemunha ELIAS BERNARDO DE OLIVEIRA, por meio de mandado, nos exatos termos contidos no ato
deprecado, para os devidos fins.
III – Depois de cumprido o ato deprecado, devolva-se a presente carta ao Juízo Deprecante da 63ª Zona Eleitoral de São Jerônimo da
Serra/PR com nossas homenagens.
Diligências Necessárias.
Rolândia, 08 de abril de 2019.

RENATO CRUZ DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz Eleitoral

Intimação - Prestação de Contas - Eleições 2018
PROCESSO N.º 46-26.2018.6.16.0059
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – ELEIÇÕES 2018.
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB DE ROLÂNDIA
ADVOGADO: DR. JOÃO MARCOS CREMONEZI ROCHA – OAB/PR 45.317
Intimação, na forma da lei, da r. sentença proferida pelo Exmo. Dr. Renato Cruz de Oliveira Cruz, Juiz da 059ª Zona Eleitoral, nos autos
supramencionados, com o seguinte teor em sua parte dispositiva:
Assim, diante do exposto, com supedâneo nas razões acima expostas, julgo desaprovadas as contas referentes à Eleição de 2018 do Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB de Rolândia, determinando a suspensão, com a perda, pelo prazo de 1 (um) ano, do repasse de cotas do fundo
partidário a contar do ano seguinte ao trânsito em julgado desta decisão, nos termos do artigo 77, inciso III, §§ 4º e 6º, da Resolução TSE nº
23.553/17.
(...)
Rolândia/PR, 09 de abril de 2019.
Renato Cruz de Oliveira Junior
Juiz Eleitoral

66ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

RELAÇÃO N° 009/2019
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇAS
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 44-35.2018.6.16.0066
PARTIDO: PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
ADVOGADO: ELIANE REGINA DOS SANTOS BORGES DA SILVA (OAB/PR 21.074)
Publicação, na forma da lei, da parte dispositiva da sentença de fl. 81 (conforme autoriza o artigo 350, caput do Provimento n° 02/2018CRE/TRE-PR): "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, e
HOMOLOGO as contas apresentadas pelo Diretório do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, em relação ao pleito de 2018.
Comunicações necessárias. P.R.I. Após o trânsito em julgado e efetuadas as comunicações de praxe, arquivem-se os presentes. Maringá, 01
de abril de 2019. JANE DOS SANTOS RAMOS Juíza Eleitoral
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 51-27.2018.6.16.0066
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PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
ADVOGADO: ARTHUR DE ALMEIDA BOER E MELO (OAB/PR 46.392)
Publicação, na forma da lei, da parte dispositiva da sentença de fl. 81 (conforme autoriza o artigo 350, caput do Provimento n° 02/2018CRE/TRE-PR): "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, e
APROVO COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo Diretório do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, em relação
ao pleito de 2018. Comunicações necessárias. P.R.I. Após o trânsito em julgado e efetuadas as comunicações de praxe, arquivem-se os
presentes. Maringá, 01 de abril de 2019. JANE DOS SANTOS RAMOS Juíza Eleitoral
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 45-20.2018.6.16.0066
PARTIDO: PARTIDO PROGRESSISTA - PP
ADVOGADO: JOSÉ BUZATO (OAB/PR 6480)
Publicação, na forma da lei, da parte dispositiva da sentença de fl. 81 (conforme autoriza o artigo 350, caput do Provimento n° 02/2018CRE/TRE-PR): "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, e
APROVO as contas apresentadas pelo Diretório do PARTIDO PROGRESSISTA - PP, em relação ao pleito de 2018. Comunicações
necessárias. P.R.I. Após o trânsito em julgado e efetuadas as comunicações de praxe, arquivem-se os presentes. Maringá, 01 de abril de
2019. JANE DOS SANTOS RAMOS Juíza Eleitoral

68ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Intimações
PRESTAÇÃO DE CONTAS n. 18-31.2018.6.16.0068
MUNICÍPIO: CASCAVEL
PARTIDO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC
PRESIDENTE: ALSIR PELISSARO
TESOUREIRO: CLETÍRIO FERREIRA FEISTLER
ADVOGADO: MOACIR FRANCISCO VOZNIAK – OAB/PR 54.148; PAULO ROBERTO CORRÊA – OAB/PR 12.891
JUÍZA: DRA. FILOMAR HELENA PEROSA CAREZIA
Intimação, na forma da lei, do advogado da(s) parte(s), da r. sentença exarada pela Exma. Juíza Eleitoral, Dra. Filomar Helena Perosa Carezia,
nos autos acima discriminados, com o seguinte teor:
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas prestadas pelo PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC, órgão municipal de Cascavel, o que
faço com fundamento no disposto no art. 46, III, b, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Deixo de aplicar a sanção prevista no art. 37 da Lei n. 9.096/95, tendo em vista não ter sido verificado o recebimento de recursos de fonte
vedada ou de origem não identificada, nem o recebimento ou aplicação irregular de recursos, mas a ausência de peças obrigatórias que
integram a presente prestação de contas e da escrituração contábil digital.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado e efetuados os registros necessários, arquivem-se.
Cascavel, 05 de abril de 2019.
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), da r. sentença exarada pela Exma. Juíza Eleitoral, Dra. Filomar Helena Perosa Carezia,
nos autos acima discriminados, com o seguinte teor:
Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT, órgão
municipal de Cascavel, o que faço com fundamento no disposto no art. 46, II, da Resolução TSE n. 23.464/2015, em razão da (i)
intempestividade na apresentação das contas, da (ii) ausência de assinatura em uma peça obrigatória e (iii) da inconsistência dos registros
contábeis acima mencionados.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado e efetuados os registros necessários, arquivem-se.
Cascavel, 05 de abril de 2019.
FILOMAR HELENA PEROSA CAREZIA
Juíza Eleitoral

Intimação
PRESTAÇÃO DE CONTAS n. 16-61.2018.6.16.0068
MUNICÍPIO: CASCAVEL
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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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 do partido e seus responsáveis, na forma da lei, do despacho proferido pela Excelentíssima Juíza Eleitoral, Dra. Filomar Helena
Perosa Carezia, para apresentação de alegações finais, nos autos acima discriminados:
1. Vista às partes para apresentação de alegações finais (art. 40 da Resolução TSE n. 23.546/2017) no prazo sucessivo de 3 (três)
dias, a começar pelo Ministério Público Eleitoral, uma vez que, ante as prerrogativas do Parquet e a estrutura da Justiça Eleitoral,
torna-se inviável a adoção de prazo comum, como preconiza o mencionado dispositivo legal.
2. Após o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem conclusos.
Cascavel, 29 de março de 2019.
Filomar Helena Perosa Carezia
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS n. 33-97.2018.6.16.0068
MUNICÍPIO: CASCAVEL
PARTIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT
PRESIDENTE: DANIELLE CRISTINA BRAZ
TESOUREIRO: IDALINO PIETSCH
ADVOGADA: DANIELLE CRISTINA BRAZ – OAB/PR 65.285
JUÍZA: DRA. FILOMAR HELENA PEROSA CAREZIA
Intimação do partido e seus responsáveis, na forma da lei, do despacho proferido pela Excelentíssima Juíza Eleitoral, Dra. Filomar Helena
Perosa Carezia, para apresentação de alegações finais, nos autos acima discriminados:
1. Vista às partes para apresentação de alegações finais (art. 40 da Resolução TSE n. 23.546/2017) no prazo sucessivo de 3 (três)
dias, a começar pelo Ministério Público Eleitoral, uma vez que, ante as prerrogativas do Parquet e a estrutura da Justiça Eleitoral,
torna-se inviável a adoção de prazo comum, como preconiza o mencionado dispositivo legal.
2. Após o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem conclusos.
Cascavel, 05 de abril de 2019.
Filomar Helena Perosa Carezia
Juíza Eleitoral

77ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

intimação
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2-16.2019.6.16.0077
PRESTADOR:
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO PODEMOS
PRESIDENTE:
SIDNEY ALEX SANFELICE
TESOUREIRO:
PEDRO KUYA
MUNICÍPIO:
BELA VISTA DO PARAÍSO - PR
ADVOGADO:
RICARDO KREI BANDOLIN FILHO, OAB/PR 63.878
De ordem do Doutor Helder José Anunziato, Meritíssimo Juiz da 77.ª Zona Eleitoral de Bela Vista do Paraíso, em atenção ao disposto no artigo
101, da Resolução TSE nº 23.553/2017, fica o prestador, na pessoa de seu advogado constituído, INTIMADO da decisão que aprovou as
contas, com dispositivo no seguinte sentido: "Ante o exposto, aplico ao caso o artigo 77, II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, para julgar as
contas aprovadas com ressalvas, pois as falhas apontadas no parecer conclusivo não lhes comprometem a regularidade. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Oportunamente, após as anotações de praxe, arquive-se. Bela Vista do Paraíso, 4 de abril de 2019. Helder José
Anunziato /Juiz Eleitoral".
PRESTAÇÃO DE CONTAS 3-98.2019.6.16.0077
PRESTADOR:
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
PRESIDENTE:
JULIO CESAR MOLIANI
TESOUREIRO:
VALDELICE GOMES DE ANDRADE
MUNICÍPIO:
BELA VISTA DO PARAÍSO - PR
ADVOGADO:
RICARDO KREI BANDOLIN FILHO, OAB/PR 63.878
De ordem do Doutor Helder José Anunziato, Meritíssimo Juiz da 77.ª Zona Eleitoral de Bela Vista do Paraíso, em atenção ao disposto no artigo
101, da Resolução TSE nº 23.553/2017, fica o prestador, na pessoa de seu advogado constituído, INTIMADO da decisão que aprovou as
contas, com dispositivo no seguinte sentido: "As irregularidades existentes impossibilitaram a análise das Contas pela Justiça Eleitoral,
prejudicando a verificação das informações prestadas pela Agremiação municipal, de modo que a sua desaprovação é medida que se impõe,
nos termos do artigo 77, III, da Resolução TSE n.º 23.553/2017. Por tais razões julgo desaprovadas as contas do Partido Social Democrático PSD de Bela Vista do Paraíso, pois as falhas apontadas no exame técnico e nos pareceres posteriores, lhes comprometem a regularidade".
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Oportunamente, após as anotações de praxe, arquive-se. Bela Vista do Paraíso, 4 de abril de 2019.
Helder José Anunziato /Juiz Eleitoral".
PRESTAÇÃO DE CONTAS 4-83.2019.6.16.0077
PRESTADOR:
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
PRESIDENTE:
RONDINELE BELUCI MEIRA
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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LOURDE BELUCI MEIRA
BELA VISTA DO PARAÍSO - PR
RICARDO KREI BANDOLIN FILHO, OAB/PR 63.878

De ordem do Doutor Helder José Anunziato, Meritíssimo Juiz da 77.ª Zona Eleitoral de Bela Vista do Paraíso, em atenção ao disposto no artigo
101, da Resolução TSE nº 23.553/2017, fica o prestador, na pessoa de seu advogado constituído, INTIMADO da decisão que aprovou as
contas, com dispositivo no seguinte sentido: "Ante o exposto, aplico ao caso o artigo 77, II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, para julgar as
contas aprovadas com ressalvas, pois as falhas apontadas no parecer conclusivo não lhes comprometem a regularidade. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Oportunamente, após as anotações de praxe, arquive-se. Bela Vista do Paraíso, 4 de abril de 2019. Helder José
Anunziato /Juiz Eleitoral".
PRESTAÇÃO DE CONTAS 53-61.2018.6.16.0077
PRESTADOR:
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO DA REPÚBLICA
PRESIDENTE:
DIOGO MICHEL CANATA
TESOUREIRO:
APARECIDO SOLCIA
MUNICÍPIO:
ALVORADA DO SUL – PR
ADVOGADO:
RAPHAEL ZAMBOLIN AVANÇO, OAB/PR 55.319
De ordem do Doutor Helder José Anunziato, Meritíssimo Juiz da 77.ª Zona Eleitoral de Bela Vista do Paraíso, em atenção ao disposto no artigo
101, da Resolução TSE nº 23.553/2017, fica o prestador, na pessoa de seu advogado constituído, INTIMADO da decisão que aprovou as
contas, com dispositivo no seguinte sentido: "As irregularidades existentes impossibilitaram a análise das Contas pela Justiça Eleitoral,
prejudicando a verificação das informações prestadas pela Agremiação municipal, de modo que a sua desaprovação é medida que se impõe,
nos termos do artigo 77, III, da Resolução TSE n.º 23.553/2017. Por tais razões julgo desaprovadas as contas do Partido da República de
Alvorada do Sul – PR, pois as falhas apontadas no exame técnico e nos pareceres posteriores, lhes comprometem a regularidade". Publiquese. Registre-se. Intime-se. Oportunamente, após as anotações de praxe, arquive-se. Bela Vista do Paraíso, 4 de abril de 2019. Helder José
Anunziato /Juiz Eleitoral".

92ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

SENTENÇAS
PROCESSO: 85-21.2018.6.16.0092
ASSUNTO: Prestação de Contas – Eleições 2018
PARTIDO: Comissão Provisória Municipal do Partido Social Cristão – PSC.
INTERESSADO(A): Mário Mori Júnior (Presidente da Com. Prov. Mun.)
INTERESSADO(A): Valdeci Soares (Tesoureiro da Com. Prov. Mun.)
INTERESSADO(A): Milton Ferreira Lima (Contador)
ADVOGADO(A): Milton Ferreira Lima – OAB/PR 79.789
MUNICÍPIO: Goioerê-PR
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de feito relativo à prestação de contas das Eleições Gerais de 2018 pelo Partido Social Cristão de Goioerê, 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 (fl. 14), os interessados apresentaram prestação de contas final intempestivamente, na forma simplificada, assinada
pelo presidente, tesoureiro, contador, e constituído advogado nos autos (fls. 17/23).
Publicado edital de impugnação, na forma do artigo 59 da mencionada Resolução, transcorreu prazo sem manifestações (fl. 25).
Apresentada análise técnica conclusiva (fls. 38/39), opinando pela desaprovação das contas, foram os interessados devidamente intimados
(fls. 42/43), não sobrevindo esclarecimentos, justificativas ou insurgências.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou às fls. 45/46, também pela desaprovação das contas apresentadas, fundamentando pela
caracterização de irregularidade insanável (não abertura de conta bancária específica para campanha).
É o breve relatório. Passo a decidir.
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
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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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).
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 PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC DE GOIOERÊ/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 12 (doze) 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 juntou ao 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 12 (doze) 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.
Goioerê, 09 de abril de 2019.
FABIANA MATIE SATO
Juíza Eleitoral
PROCESSO: 88-73.2018.6.16.0092
ASSUNTO: Prestação de Contas – Eleições 2018
PARTIDO: Comissão Provisória Municipal do Partido Podemos - PODE
INTERESSADO(A): Paulo Sérgio de Matos (Presidente da Com. Prov. Mun.)
INTERESSADO(A): Amarildo Donizete Lourenço Borba (Tesoureiro da Com. Prov. Mun.)
MUNICÍPIO: Moreira Sales-PR
SENTENÇA
Vistos etc.
Os presentes autos versam sobre a prestação de contas de campanha, relativas aos prestadores supracitados, para aferição da arrecadação e
da aplicação de recursos referentes às Eleições 2018.
A Serventia Eleitoral apresentou às fls. 02 informação de que o órgão municipal do partido político não apresentou as contas tempestivamente.
Procedeu-se à citação pessoal dos interessados (fls. 10/11), nos termos do artigo 52, §6º, IV, onde o órgão partidário e seus dirigentes
mantiveram-se inertes, transcorrendo in albis o prazo para apresentação das contas, conforme certidão de fls. 13v.
Nos termos do artigo 52, §6º, III, o chefe de cartório juntou aos autos documentos demonstrando que o órgão partidário não abriu conta
bancária e não movimentou recursos financeiros durante a campanha eleitoral (fls. 15/18).
Por fim, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas (fls. 20/21).
É o breve relatório. Passo a Decidir.
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 de 2018.
De forma clara o art. 48 da referida Resolução TSE estabelece que a ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiros ou
estimáveis em dinheiro não exime o partido político ou candidato do dever de prestar contas na forma estabelecida na Resolução.
No caso em tela apesar de regularmente citados para prestar contas no prazo de 03 (três) dias, os responsáveis pelo órgão partidário deixaram
de cumprir o prazo legal, não restando outra alternativa senão declarar como não prestadas as contas e aplicar-lhes as penalidades cabíveis.
Ante ao exposto, nos termos do artigo 77, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017, julgo como NÃO PRESTADAS as contas de campanha da
Comissão Provisória do PARTIDO PODEMOS de Moreira Sales/PR, referentes às Eleições Gerais de 2018, e, nos termos do artigo 83, inciso
II da Resolução TSE n.º 23.553/2017, determino a suspensão automática do repasse de cotas do Fundo Partidário ao órgão municipal e a
suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal, pelo período em que permanecer omisso.
Comuniquem-se os respectivos Diretórios estadual e nacional do órgão partidário, acerca da presente decisão, a fim de que suspendam o
repasse de cotas do Fundo Partidário ao órgão municipal, e oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, a fim de que seja realizada a
suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), pelo
tempo que o órgão partidário permanecer omisso.
Efetuem-se, ainda, os registro devidos no Sistema de Informação de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO (art. 77, §9º, da Res. TSE
23.553/2017).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao MPE e aos interessados.
Transitada em julgado, anotem-se e arquivem-se com as devidas baixas.
Diligências necessárias.
Goioerê, 09 de abril de 2019.
FABIANA MATIE SATO
Juíza Eleitoral
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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PROCESSO: 104-27.2018.6.16.0092
ASSUNTO: Prestação de Contas – Eleições 2018
PARTIDO: Comissão Provisória Municipal do Partido Social Democrático – PSD
INTERESSADO(A): João Batista Dória (Presidente da Com. Prov. Mun.)
INTERESSADO(A): Márcia de Souza Dória (Tesoureiro da Com. Prov. Mun.)
INTERESSADO(A): Jorge Fernando Bergo (Contador)
ADVOGADO(A): Jorge Fernando Bergo – OAB/PR 59.813
MUNICÍPIO: Quarto Centenário-PR
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de feito relativo à prestação de contas das Eleições Gerais de 2018 pelo Partido Social Democrático de Quarto Centenário, 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.
Os interessados apresentaram prestação de contas final intempestivamente, na forma simplificada, assinada pelo presidente, tesoureiro,
contador, e constituído advogado nos autos (fls. 13/19).
Publicado edital de impugnação, na forma do artigo 59 da mencionada Resolução, transcorreu prazo sem manifestações (fl. 21).
Apresentada análise técnica conclusiva (fls. 34/35), opinando pela desaprovação das contas, foram os interessados devidamente intimados
(fls. 38/39), não sobrevindo esclarecimentos, justificativas ou insurgências.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou às fls. 41/42, também pela desaprovação das contas apresentadas, fundamentando pela
caracterização de irregularidade insanável (não abertura de conta bancária específica para campanha).
É o breve relatório. Passo a decidir.
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).
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 PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD DE QUARTO
CENTENÁRIO/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 12 (doze) 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 juntou ao 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 12 (doze) 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.
Goioerê, 09 de abril de 2019.
FABIANA MATIE SATO
Juíza Eleitoral
PROCESSO: 111-19.2018.6.16.0092
ASSUNTO: Prestação de Contas – Eleições 2018
PARTIDO: Comissão Provisória Municipal do Partido Social Cristão – PSC
INTERESSADO(A): Angela Maria Fiorotto (Presidente da Com. Prov. Mun.)
INTERESSADO(A): Eduardo Alves de Oliveira (Tesoureiro da Com. Prov. Mun.)
INTERESSADO(A): Milton Ferreira Lima (Contador)
ADVOGADO(A): Milton Ferreira Lima – OAB/PR 79.789
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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MUNICÍPIO: Rancho Alegre D'Oeste-PR
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de feito relativo à prestação de contas das Eleições Gerais de 2018 pelo Partido Social Cristão de Rancho Alegre d'Oeste, 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 (fl. 11), os interessados apresentaram prestação de contas final intempestivamente, na forma simplificada, assinada
pelo presidente, tesoureiro, contador, e constituído advogado nos autos (fls. 14/20).
Publicado edital de impugnação, na forma do artigo 59 da mencionada Resolução, transcorreu prazo sem manifestações (fls. 22/23).
Apresentada análise técnica conclusiva (fls. 36/37), opinando pela desaprovação das contas, foram os interessados devidamente intimados
(fls. 40/41), não sobrevindo esclarecimentos, justificativas ou insurgências.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou às fls. 43/44, também pela desaprovação das contas apresentadas, fundamentando pela
caracterização de irregularidade insanável (não abertura de conta bancária específica para campanha).
É o breve relatório. Passo a decidir.
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).
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 PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC DE RANCHO ALEGRE
D'OESTE/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 12 (doze) 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 juntou ao 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 12 (doze) 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.
Goioerê, 09 de abril de 2019.
FABIANA MATIE SATO
Juíza Eleitoral
PROCESSO: 115-56.2018.6.16.0092
ASSUNTO: Prestação de Contas – Eleições 2018
PARTIDO: Comissão Provisória Municipal do Partido Social Democrático – PSD
INTERESSADO(A): José Pedro Sobrinho (Presidente da Com. Prov. Mun.)
INTERESSADO(A): Ailton Pereira Júnior (Tesoureiro da Com. Prov. Mun.)
INTERESSADO(A): Milton Ferreira Lima (Contador)
ADVOGADO(A): Milton Ferreira Lima – OAB/PR 79.789
MUNICÍPIO: Rancho Alegre D'Oeste-PR
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de feito relativo à prestação de contas das Eleições Gerais de 2018 pelo Partido Social Democrático de Rancho Alegre d'Oeste, 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.
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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Devidamente notificados (fl. 12), os interessados apresentaram prestação de contas final intempestivamente, na forma simplificada, assinada
pelo presidente, tesoureiro, contador, e constituído advogado nos autos (fls. 15/21).
Publicado edital de impugnação, na forma do artigo 59 da mencionada Resolução, transcorreu prazo sem manifestações (fls. 23/24).
Apresentada análise técnica conclusiva (fls. 37/38), opinando pela desaprovação das contas, foram os interessados devidamente intimados
(fls. 41/42), não sobrevindo esclarecimentos, justificativas ou insurgências.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou às fls. 44/45, também pela desaprovação das contas apresentadas, fundamentando pela
caracterização de irregularidade insanável (não abertura de conta bancária específica para campanha).
É o breve relatório. Passo a decidir.
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).
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 PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD DE RANCHO ALEGRE
D'OESTE/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 12 (doze) 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 juntou ao 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 12 (doze) 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.
Goioerê, 09 de abril de 2019.
FABIANA MATIE SATO
Juíza Eleitoral

113ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
AUTOS Nº 12-83.2018.6.16.0113
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
INTERESSADOS: AGNALDO DOS SANTOS VIEIRA – PRESIDENTE DE PARTIDO; MARIA MADALENA ESPADA RECH – TESOUREIRO;
113ª ZONA ELEITORAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND.
ADVOGADO: RAFAEL DE SOUZA KATARINHUK – OAB 78918/PR
Intimação dos interessados, na forma da lei, da r. sentença de fls. 55.
Ante o exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido Popular Socialista - PPS do município de Assis
Chateaubriand, referente ao exercício 2017, o que faço com supedâneo no art. 46, II, da Resolução 23.464/2015.
Proceda-se o devido lançamento no Sistema de Contas Eleitorais – SICO.
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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Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se e Intime-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Assis Chateaubriand, 05 de abril de 2019.
Arthur Araújo de Oliveira
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 22-64.2017.6.16.0113
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
INTERESSADOS: ERNESTO BENEDITO CAMILO DE GODOI – PRESIDENTE DE PARTIDO; BRANDELI GENI GARCIA BATISTA –
TESOUREIRA; 113ª ZONA ELEITORAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND.
ADVOGADO: IVO MARCH – OAB 26944/PR
Intimação dos interessados, na forma da lei, da r. sentença de fls. 52.
Ante o exposto, JULGO DESAPROVADAS AS CONTAS PRESTADAS pelo Partido dos Trabalhadores – PT do município de Assis
Chateaubriand, referente ao exercício 2016, o que faço com supedâneo no art. 46, IV, "b" Resolução 23.464/2015; com a conseqüente
suspensão das cotas do Fundo Partidário, pelo prazo de 01 (um) ano a contar da publicação da presente decisão, nos termos do art. 37, § 3º
da Lei n. 9.096/1995.
Proceda-se o devido lançamento no Sistema de Contas Eleitorais – SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, comunique-se ao diretório nacional e regional do partido, para que não distribua recursos do Fundo Partidário ao
diretório municipal.
Publique-se. Registre-se e Intime-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Assis Chateaubriand, 05 de abril de 2019.
Arthur Araújo de Oliveira
Juiz Eleitoral

139ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Publicação de Sentença
Publicação, na forma da lei, da r. decisão, proferida pelo Exma. Dra. Luciana Virmond Cesar, Juíza Eleitoral, dos autos abaixo discriminados:
Prestação de Contas nº 85-74.2018.6.16.0139
Partido Político: Partido da Mobilização Nacional– PMN – de Ponta Grossa/PR
Advogado: Juliano Jaronski– OAB/PR 32.183
Prestação de Contas nº 85-74.2018.6.16.0139
...
ISTO POSTO, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha do PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN de
PONTA GROSSA/PR referentes às Eleições Gerais de 2018, com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 e art. 77, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunicações e registros necessários.
Oportunamente, arquive-se.
Ponta Grossa, 10 de abril de 2019.

144ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação nº 031/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 18-60.2019.6.16.0144
Assunto: Prestação de contas eleitorais referentes ao pleito de 2018
Interessado: Partido Social Democrático (PSD) de Mandirituba/PR
Advogado: Elisandra Mieko Nishiura OAB/PR nº 34.977
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 068

Curitiba, sexta-feira, 12 de abril de 2019

Página 25

Município: Mandirituba/PR
Intimação do partido interessado, na forma da lei, para manifestação, no prazo de três dias, acerca das irregularidades identificadas no exame
técnico das contas eleitorais:
EXAME TÉCNICO
(ART. 72 DA RESOLUÇÃO Nº 23.553/2017)
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, inciso II e § 4° da Resolução TSE nº 23.553/2017 - 09 a 13/09/2018).
1.1.3. Prestação de contas final
A prestação de contas foi entregue em 20/02/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, "caput" e § 1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
1.2. Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº
23.553/2017):
- Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do "Fundo Partidário", se houver;
- Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do "Fundo Especial de Financiamento de Campanha" (FEFC), se
houver;
- Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de "Outros Recursos".
2. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56 DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
2.1. Não houve apresentação de extratos bancários físicos, nem há extratos eletrônicos na base de dados da Justiça Eleitoral, em
contraposição ao disposto nos artigos 10 e 56, II, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.553/2017, o que impossibilita a análise da movimentação
financeira da campanha eleitoral.
2.2. A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, circunstância não confirmada pelos extratos bancários ou por
declaração emitida pelo banco, de modo a certificar a ausência de movimentação de recursos (art. 56, II, alínea "a" da Resolução TSE nº
23.553/2017).

Relação nº 32/2019
EDITAL n.º 26/2019
Prazo: 3 (três) dias
O Excelentíssimo Senhor Doutor Fabiano Berbel, MM. Juiz da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais, e considerando o disposto no artigo 59 "caput" da Resolução TSE nº 23.553/2017,
FAZ SABER, a todos que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, a relação de órgãos partidários que apresentaram
prestação de contas eleitorais referentes ao pleito de 2018:
Município

Partido

Piên

PSD

Prestação de contas eleitoral de 2018

Presidente: Giseli Maria Forteski Dranka
Tesoureiro: Renato Frank Natsume

Piên

PR

Presidente: Leonides Maahs
Tesoureiro: Araci Maria de Sá Ribas

Piên

PDT

Presidente: Manoel Valdir Taborda
Tesoureiro: Biank Juvenal de Lima

Fazenda
Grande

Rio

PP

Presidente: João Ronaldo Pelanda Filho
Tesoureiro: Gerry José dos Santos

Fazenda
Grande

Rio

PMN

Presidente: Nassib Kassem Hammad
Tesoureiro: Valdeci de Oliveira

E para que ninguém alegue ignorância, e caso queira, apresente impugnação, lavrou-se o presente edital, que será divulgado no Diário de
Justiça Eletrônico do TRE-PR e afixado no local de costume deste Fórum Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Fazenda Rio Grande,
Paraná, aos 10 (dez) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove.
ROBERTA JURASK BUENO DE PAULA
Chefe de Cartório da 144ª Zona Eleitoral/ PR
Autorizada pela Portaria nº 03/2018
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Relação nº 33/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 15-08.2019.6.16.0144
Assunto: Prestação de contas eleitorais referentes ao pleito de 2018
Interessado: Democratas (DEM) de Mandirituba/PR
Advogado: Luis Fernando Kemp OAB/PR nº 33.107
Município: Mandirituba/PR
Intimação do partido interessado, na forma da lei, para manifestação, no prazo de três dias, acerca das irregularidades identificadas no exame
técnico das contas eleitorais:
EXAME TÉCNICO
(ART. 72 DA RESOLUÇÃO Nº 23.553/2017)
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1. Prazo de entrega
1.1.2. Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4° da Resolução TSE nº 23.553/2017 - 09 a 13/09/2018).
1.1.3. Prestação de contas final
A prestação de contas foi entregue em 12/02/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, "caput" e § 1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
1.2. Peças integrantes
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº
23.553/2017):
- Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do "Fundo Partidário", se houver;
- Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do "Fundo Especial de Financiamento de Campanha" (FEFC), se
houver;
- Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de "Outros Recursos".
2. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56 DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
2.1. Não houve apresentação de extratos bancários físicos, nem há extratos eletrônicos na base de dados da Justiça Eleitoral, em
contraposição ao disposto nos artigos 10 e 56, II, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.553/2017, o que impossibilita a análise da movimentação
financeira da campanha eleitoral.
2.2. A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, circunstância não confirmada pelos extratos bancários ou por
declaração emitida pelo banco, de modo a certificar a ausência de movimentação de recursos (art. 56, II, alínea "a" da Resolução TSE nº
23.553/2017).

150ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

PUBLICAÇÃO
EDITAL Nº. 010/2019
DE ORDEM DA EXCELENTÍSSIMA SENHORA LEILA MORGANA CIAN LIUTI, JUÍZA DESTA 150ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:
FAÇO SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, conforme determinação contida no art. 45, inciso I, da
Resolução - TSE nº 23.546/2017, que poderão apresentar IMPUGNAÇÃO às declarações de ausência de movimentação de recursos
apresentadas pelos órgãos partidários abaixo, referentes ao exercício financeiro 2018, no prazo de 3 (três) dias a contar da publicação deste
edital, que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação
financeira ou de bens estimáveis no período.
Autos
Partido político
Presidente
Tesoureiro
Município
9-80.2019.6.16.0150
PARTIDO
DOS JOSÉ VALDIR JOSILENE
Santa Fé/PR
TRABALHADORES – PT
MOREIRA
BORGES
MOREIRA
10-65.2019.6.16.0150
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – VALDO
ANTONIO
Santa Fé/PR
PSC
MARGUTTI
MARCOS
MOLONHA
E para que ninguém possa alegar ignorância é que se mandou expedir o presente edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do
TRE/PR. Dado e passado no Cartório Eleitoral desta 150ª Zona Eleitoral do Paraná, Município de Santa Fé, aos dez dias do mês de abril do
ano de 2019. Nada mais. Eu, Douglas Wilson Lopes Ananias, Chefe de Cartório, preparei, conferi e subscrevi o presente edital.
DOUGLAS WILSON LOPES ANANIAS
Chefe do cartório da 150ª Zona Eleitoral
Assinatura autorizada pelo Juiz Eleitoral – Portaria nº. 001/2018
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169ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação de Publicação nº 04/2019 da 169ª ZE
INTIMAÇÕES:
2. Ação Penal nº 58-06.2015.6.16.0169
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réus: Ademar Klein; Francisco Moreira de Meireles; José Carlos de Souza; Erondi da Silva Dutra; João Paulo de Castro Klipe; João Lourenço
Klipe.
Advogada: Eduardo Kutianski Franco OAB/PR 35.374 e Jonas de Oliveira e Silva OAB/PR 68.409
Município: Nova Cantu
SENTENÇA:
Tendo em vista que todos os réus cumpriram as condições impostas no sursis, extingo a punibilidade dos réus.
Intime-se o advogado. Desnecessária a intimação pessoal.
Procedam-se às anotações e baixas.
Cumpra-se.
Campina da Lagoa, 04 de abril de 2019.
Igor Padovani de Campos
Juiz Eleitoral

171ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

DECISÃO
CLASSE: EXECUÇÃO
ESPÉCIE: EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO: ALMIRANTE TAMANDRÉ
EXEQUENTE: UNIÃO
EXECUTADO: ROBERTO LUIZ PERUSSI
ADVOGADO: MARIA FERNANDA SIMÕES BELLEI OAB/PR Nº. 34.192
JUIZ DA 171ª ZONA ELEITORAL: SILVIO ALLAN KARDEC TORRALBO SIQUEIRA
Decisão: "1. Uma vez que houve a quitação integral do débito declaro extinto o presente feito. 2. Proceda-se as anotações e baixas
necessárias. Diligências necessárias. Arquive-se. Almirante Tamandaré,089 de abril de 2019."

DESPACHO
Nº 134-19.2018.6.16.0171
CLASSE: PRESTAÇÃO DE CONTAS
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: ALMIRANTE TAMANDRÉ
INTERESSADO: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
ADVOGADOS: BRUNO CÉSAR DESCHAMPS MEIRINHO - OAB/PR Nº 48.641
JUIZ DA 171ª ZONA ELEITORAL: SILVIO ALLAN KARDEC TORRALBO SIQUEIRA
Decisão: "Nos termos do art. 45 e seguintes da Resolução do TSE nº 23.546/2017, recebo a presente prestação de contas da campanha
eleitoral de 2018 e determino: 1. A publicação de edital com o nome do órgão partidário e respectivos responsáveis facultando a qualquer
interessado, no prazo de três dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período; 2. A
juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 3º do art. 6º da Resolução TSE nº
23.546/2017; 3. A colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão
de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário. 4. A manifestação do responsável pela análise
técnica sobre as matérias previstas os incisos I, II e III do artigo 45 da referida Resolução, no prazo de cinco dias. 5. A manifestação do MPE,
após as informações de que tratam as alíneas a e b do inciso VIII do artigo 45 da Resolução 23.546/2017, no prazo de cinco dias. 6. A abertura
de vista aos interessados para se manifestarem sobre, se houver, a impugnação, as informações e os documentos apresentados no processo,
no prazo comum de três dias. 7. Cumpridos os itens acima, façam os autos conclusos para sentença. Diligências necessárias. Almirante
Tamandaré, 08 de março de 2019."
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Nº 132-49.2018.6.16.0171
CLASSE: PRESTAÇÃO DE CONTAS
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: ALMIRANTE TAMANDRÉ
INTERESSADO: PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
ADVOGADOS: RAFAEL PAES CAVASSIN OAB/PR Nº 75.558
JUIZ DA 171ª ZONA ELEITORAL: SILVIO ALLAN KARDEC TORRALBO SIQUEIRA
Decisão: "Nos termos do art. 45 e seguintes da Resolução do TSE nº 23.546/2017, recebo a presente prestação de contas da campanha
eleitoral de 2018 e determino: 1. A publicação de edital com o nome do órgão partidário e respectivos responsáveis facultando a qualquer
interessado, no prazo de três dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período; 2. A
juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 3º do art. 6º da Resolução TSE nº
23.546/2017; 3. A colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão
de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário. 4. A manifestação do responsável pela análise
técnica sobre as matérias previstas os incisos I, II e III do artigo 45 da referida Resolução, no prazo de cinco dias. 5. A manifestação do MPE,
após as informações de que tratam as alíneas a e b do inciso VIII do artigo 45 da Resolução 23.546/2017, no prazo de cinco dias.
6. A abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre, se houver, a impugnação, as informações e os documentos apresentados
no processo, no prazo comum de três dias. 7. Cumpridos os itens acima, façam os autos conclusos para sentença. Diligências
necessárias.Almirante Tamandaré, 8 de março de 2019."

186ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

AUTOS Nº 145-03.2018.6.16.0186; 144-18.2018.6.16.0186; 130-34.2018.6.16.0186
AUTOS Nº 145-03.2018.6.16.0186
NATUREZA: NOTICIA-CRIME
MUNICÍPIO: COLOMBO/PR
INTERESSADOS: MINISTERIO PUBLICO ELEITORAL; LUCIANI OTTO DA SILVA
ADVOGADO(A): EUSTAQUIO MOREIRA DOS SANTOS – OAB/PR 46.464
AUTOS Nº 145-03.2018.6.16.0186
SENTENÇA
(...)Considerando o cumprimento integral das condições impostas à Sra. LUCIANI OTTO DA SILVA, conforme documentação acostada ao feito
(fls. 46/55) e acolhendo ao parecer ministerial (fls. 57), HOMOLOGO por sentença, para que produza os efeitos legais, a transação penal
constante do termo de audiência de fls. 39 e JULGO EXTINTA a punibilidade.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Dê ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Intime-se a noticiada através de seu procurador (fls. 41).
Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.
Colombo, 26 de março de 2019
CLAUDIA HARUMI MATUMOTO
Juíza da 186ª Zona Eleitoral
AUTOS Nº 144-18.2018.6.16.0186
NATUREZA: NOTICIA-CRIME
MUNICÍPIO: COLOMBO/PR
INTERESSADOS: MINISTERIO PUBLICO ELEITORAL; VALDINEI VICENTE MACHADO
ADVOGADO(A): ODILON JOSE SILVEIRA JUNIOR – OAB/PR 80.495
AUTOS Nº 144-18.2018.6.16.0186
SENTENÇA
(...)Considerando o cumprimento integral das condições impostas ao Sr. VALDINEI VICENTE MACHADO, conforme documentação acostada
ao feito (fls. 44/54) e acolhendo ao parecer ministerial (fls. 56), HOMOLOGO por sentença, para que produza os efeitos legais, a transação
penal constante do termo de audiência de fls. 34 e JULGO EXTINTA a punibilidade.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Dê ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Intime-se a noticiada através de seu procurador (fls. 36).
Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.
Colombo,26 de março de 2019
CLAUDIA HARUMI MATUMOTO
Juíza da 186ª Zona Eleitoral
AUTOS Nº 130-34.2018.6.16.0186
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: COLOMBO/PR
INTERESSADOS: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO E OUTRO(S)
ADVOGADO(A): ANDERSON CUNHA MOREIRA – OAB/PR 48.961
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AUTOS Nº 130-34.2018.6.16.0186
DESPACHO
Autos nº 130-34.2018.6.16.0186
Intime-se o Partido Trabalhista Brasileiro – PTB do município de Colombo, através de seu procurador, para que no prazo de 03 (três) dias se
manifeste sobre o parecer técnico de fls. 75/76 e, em igual prazo, preste informações sobre a abertura da conta bancária específica para a
movimentação dos recursos de campanha das Eleições Gerais de 2018, devendo apresentar os respectivos extratos bancários, desde a
abertura da mencionada conta até o seu encerramento, mesmo que zerados.
Colombo, 04 de abril de 2019.
CLAUDIA HARUMI MATUMOTO
Juíza Eleitoral

188ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS n. 98-23.2018.6.16.0188
PARTIDO: 13 – PT – PARTIDO DOS TRABALHADORES – PINHAIS/PR
PRESIDENTE: SOLANGE DO ROCIO PENA
TESOUREIRO(A): ROSANGELA BATISTA DA SILVA
Advogado(as): CLAUDIOMIRO PRIOR - OAB/PR 30.929
Intimação na forma da lei, do dispositivo de sentença exarada pela Exma. Juíza Eleitoral nos autos em epígrafe:
"Diante do exposto, com fulcro no art. 77, II, da Resolução TSE n. 23.553 e art. 30, inciso II da Lei nº. 9.504/1997, JULGO APROVADAS COM
RESSALVAS as contas apresentadas pelo 13 – PT – PARTIDO DOS TRABALHADORES – PINHAIS/PR relativas às ELEIÇÕES GERAIS
2018. P.R.I. Tudo cumprido, arquive-se. Pinhais, PR, 09 de Abril de 2019. FABIANE KRUETZMANN SCHAPINSKY. Juíza Eleitoral"

195ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação 11/2019
EXECUÇÃO FISCAL Nº 675-48.2016.6.16.0195
EXEQUENTE: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: CVR –NEVES COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA
EXECUTADO: VANDERLEI DE FREITAS
ADMINISTRADOR DEPOSITÁRIO: ADEMAR NITSCHKE JUNIOR –OAB/PR Nº 39.272
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
1. Compulsando os autos para decisão sobre o pedido da folha 147, verifiquei a possível ocorrência de nulidade processual em relação à
citação da ré e do sócio administrador.
Não obstante ao contido na decisão de fls. 116 e seguintes, bem como na decisão da folha 132, vê-se que as cartas de citação expedidas não
foram entregues no destino porquanto voltaram com aviso de "não procurado" e "desconhecido".
Outrossim, de imediato, deferiu-se a citação por edital (fl. 132).
Assim, em princípio, ocorreu aparente atropelamento de atos do processo e ofensa relação ao disposto no art. 8º, inc. III da lei 6.830/80 cujo
teor, inclusive, deve ser interpretado à luz da súmula 414 do STJ:
Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na
Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
(...)
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de
Justiça ou por edital;
Sum. 414. A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
Embora a decisão sobre a validade da citação seja matéria cognoscível de ofício, impõe-se facultar a manifestação prévia das partes
habilitadas sobre os fundamentos desta decisão, em estrito cumprimento ao disposto no art. 9º e 10 do CPC.
1.1. Diante do exposto, faculto à Fazenda Pública Nacional e eventuais habilitados a manifestação prévia sobre a possível nulidade das
citações, bem como sobre a necessidade de se esgotar as tentativas de citação pessoal antes do deferimento da citação por edital. Prazo de
15 (quinze) dias.
2. Após, voltem conclusos inclusive para deliberação sobre o pedido da folha 147, verso.
Intimações e diligências necessárias.
Campina Grande do Sul, 04 de abril de 2019.
LUCIANA BENASSI GOMES CARVALHO
Juíza de Direito
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203ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação nº 13/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 10-03.2019.6.16.0203
PARTIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD DE VIRMOND/PR
ADVOGADO: YURI ANDRÉ SCHIO DA ROSA (OAB/PR 82.942)
Intimação, na forma da lei, do partido, através de seu advogado, sobre o conteúdo do r. despacho proferido pelo MM. Juiz Eleitoral nos autos
acima mencionados:
DESPACHO
1. Considerando que a declaração apresentada pelo partido político se refere ao exercício financeiro de 2019 e não ao de 2018, intime-se o
partido para que apresente a declaração correta, sob pena de ter as contas julgadas como não prestadas.
2. Apresentada a documentação, aguarde-se o decurso do prazo para a prestação de contas voluntárias pelos partidos, ou seja, até o dia 30
de abril do corrente ano (art. 28, "caput", da Res. TSE nº 23.546/2017). Após, publique-se o respectivo edital com a inclusão de todos os
partidos que declararem ausência de movimentação de recursos, pelo prazo de 03 (três) dias.
3. Decorrido o prazo, com ou sem impugnação à declaração apresentada, determino que:
a) seja juntado aos autos eventuais extratos bancários do ano de 2018, de contas de titularidade do partido, encaminhados pelas instituições
financeiras;
b) sejam coletadas informações a respeito de eventual emissão de recibos de doação entre o partido local e os diretórios estadual/nacional,
bem como se houve repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário entre eles, durante o exercício de 2018.
4. Quanto ao item 3, alínea b, considerando que o prazo ordinário para a apresentação das contas partidárias do exercício financeiro anterior
encerra-se no dia 30 de abril, autorizo desde logo o sobrestamento dos autos até a disponibilização pelo TRE/PR e TSE, em suas páginas na
internet, das referidas informações.
5. Cumpridas as diligências, manifeste-se a equipe técnica e o Ministério Público Eleitoral, sucessivamente, pelo prazo de 05 (cinco) dias.
6. Caso exista impugnação acerca da declaração do partido ou eventual manifestação contrária da análise técnica ou do Ministério Público
Eleitoral, intime-se o órgão partidário para que se manifeste no prazo de 03 (três) dias.
7. Registre-se no Sistema de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
8. Por fim, conclusos para julgamento.
9. Intime-se pelo DJE.
Cantagalo, 09 de abril de 2019.
RODRIGO DE LIMA MOSIMANN
Juiz Eleitoral da 203ª ZE

Relação 014/2019
REPRESENTAÇÃO N. 517-66.2016.6.16.0203
REPRESENTANTE: JOSÉ APARECIDO DE ALMEIDA
ADVOGADO(S): BIANCA DE PAULA SWIECH AYOUB (OAB/PR: 74.290); HALISON SEBASTIÃO CARVALHO (OAB/PR: 78.153)
REPRESENTADOS: NEIMAR GRANOSKI; FERNANDO MIERZVA
ADVOGADO(S): CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (OAB/PR: 58.425); GUSTAVO BONINI GUEDES (OAB/PR: 41.756); VALQUÍRIA DE
LOURDES SANTOS CUMAN (OAB/PR 74.384)
MUNICÍPIO: VIRMOND/PR
Intimação das partes, através de seu(s) advogado(s), sobre o conteúdo do r. despacho proferido pelo MM. Juiz Eleitoral nos autos acima
mencionados:
DESPACHO
Ciente da certidão de fl. 392.
Aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias para a juntada do laudo pericial pela Polícia Federal.
Transcorrido o prazo supra concedido e havendo nova inércia, reitere-se a intimação ao órgão, ressaltando que a perícia foi solicitada em
20/03/2017, sendo que até o momento o feito aguarda, tão somente, o referido documento para o deslinde da causa.
Intime-se.
Cantagalo, 09 de abril de 2019.
RODRIGO DE LIMA MOSIMANN
Juiz Eleitoral da 203ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 115-14.2018.6.16.0203
PARTIDO: PSC - PARTIDO SOCIAL CRISTÃO DE CANDÓI/PR
ADVOGADO: MARCOS ANTONIO KSIASCZKIEIWECZ (OAB/PR 46.083)
Intimação, na forma da lei, do partido, através de seu advogado, sobre o conteúdo da r. sentença proferida pela MMª. Juíza Substituta Eleitoral
nos autos acima mencionados:
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SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas do Partido Social Cristão – PSC 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 (fls. 39/40).
O Ministério Público se manifestou pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 43/45).
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.
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 Social Cristão – PSC 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, 01 de abril de 2019.
RODRIGO DE LIMA MOSIMANN
Juiz Eleitoral da 203ª ZE
REPRESENTAÇÃO Nº 82-58.2017.6.16.0203
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: RIVAEL BRANDELERO FRITZ
ADVOGADO: JOÃO PAULO KONJUNSKI (OAB/PR 50.863) e ANDRESSA CRISTINA BERNARTT (OAB/PR 73.380)
SENTENÇA
Trata-se de representação oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face de RIVAEL BRANDELERO FRITZ, em virtude de
doações de bens realizadas na Campanha Eleitoral referente às eleições do ano de 2016, em desconformidade com a Resolução nº
23.463/2015, do Tribunal Superior Eleitoral.
A SPEA da Procuradoria-Geral da República, recebeu da Receita Federal do Brasil informações armazenadas em mídia relativa aos doadores
da campanha eleitoral de 2016, que extrapolaram os limites legais, nos termos da Lei nº 9.504/97 e da Resolução nº 23.406/14 – TSE, com
vistas a subsidiar o ajuizamento das representações pertinentes, por parte dos Promotores Eleitorais. Foram disponibilizadas tais informações
via Sistema SISCONTA para as Promotorias Eleitorais.
Este Juízo Eleitoral recebeu a inicial, determinando, liminarmente, a quebra do sigilo fiscal do Representado, a fim de identificar os valores
totais doados para a campanha eleitoral de 2016 e os rendimentos brutos declarados pela pessoa física no exercício de 2016, ano-calendário
2015 (fl. 15/16).
Em resposta juntada à fl. 17, a Receita Federal informou que não houve a apresentação de declaração de imposto de renda do Representado,
referente ao período solicitado.
Devidamente notificado (fl. 21), o Representado apresentou defesa às fls. 24/26, alegando, em síntese, que não efetuou nenhuma doação a
qualquer candidato, ao passo que teria apenas vendido seu veículo a terceiro, sem contudo, promover a imediata comunicação de venda, pois
ela teria ocorrido a prazo. Afirmou que alienou o veículo Gol à pessoa de Jefferson Pellizzari Lopes, o qual repassou para a campanha eleitoral
de 2016 do candidato Eugênio Milton Bittencourt, de Nova Laranjeiras/PR, que, por sua vez, para atribuir caráter de licitude à doação,
pessoalmente ou por intermédio de sua coligação, falsificou materialmente a assinatura constante no contrato de fl. 59.
O Ministério Público requereu o prosseguimento do feito, a designação de audiência para inquirição do Representado e das testemunhas
Alisson J. dos Santos e Altenir P. de Andrade, bem como a extração de cópia dos autos e remessa à Autoridade Policial para investigação (fls.
35/39).
Este Juízo Eleitoral declarou saneado o feito (fls. 44/45), designando audiência de instrução para fins de interrogatório do Representado, e
ainda, deferindo a realização de prova pericial solicitada pelo Representado a ser efetuada na assinatura do contrato de fl. 31.
Em data de 16 de maio de 2018, foi realizado o interrogatório do Representado (fls. 52/53).
O Ministério Público requereu a intimação da defesa para que se manifestasse sobre o interesse na produção da prova pericial (fls. 57/58). A
resposta apresentada foi positiva (fl. 71).
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Houve a instauração de Inquérito Policial nº 165-40.2018.6.16.0203 (Registro Especial nº 23/2018) apenas para fins de realização do exame
pericial grafotécnico, encontrando-se o laudo conclusivo encartado junto às fls. 24/31, dos autos em apensos.
Foi certificado o transcurso do prazo da defesa para manifestação sobre o laudo (fl. 78).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
DECIDO.
Preliminarmente, em razão da compatibilidade sistêmica, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, aplicável de modo subsidiário
no âmbito da Justiça Eleitoral, verifica-se a possibilidade de julgamento antecipado dos presentes autos, uma vez que não há necessidade de
produção de outras provas, havendo elementos suficientes ao exame e julgamento do mérito.
Conforme bem delimitado no saneamento do feito, as questões fáticas e de direito sobre as quais recaíram a representação inicial, referem-se
a eventual capacidade econômica/contributiva do representado; existência ou não de doação eleitoral realizada pelo representado; e
falsificação ou não da assinatura do contrato de cessão do veículo para campanha eleitoral do ano de 2016.
Isso porque, consoante relatório de conhecimento nº 727897/2016 acostado às fls. 10/12, disponibilizado pelo Sistema SISCONTA aos
Promotores Eleitorais, o representado teria efetuado uma doação estimável em dinheiro no valor de R$ 3.055,00 (três mil e cinquenta e cinco
reais) ao candidato Eugênio Milton Bittencourt, nas eleições do ano de 2016.
Diante disso, foi instada a Receita Federal para apresentar os valores totais doados pela pessoa física para a campanha eleitoral de 2016 e
dos rendimentos brutos declarados pela pessoa física no exercício de 2016, ano-calendário 2015, tendo esta informado apenas que não houve
a apresentação de declaração de imposto de renda do Representado, referente ao período solicitado.
Por sua vez, o representado alegou, em apertada síntese, que não efetuou nenhuma doação a qualquer candidato, ao passo que teria apenas
vendido seu veículo a terceiro, sem contudo, promover a imediata comunicação de venda, pois esta teria sido realizada mediante pagamento a
prazo. Afirmou, outrossim, que alienou o veículo Gol a pessoa de Jefferson Pellizzari Lopes, o qual repassou para a campanha eleitoral de
2016 do candidato Eugênio Milton Bittencourt, de Nova Laranjeiras/PR, que, por sua vez, para atribuir caráter de licitude a doação,
pessoalmente ou por intermédio de sua coligação, falsificou materialmente a assinatura constante no contrato de fl. 59.
Em razão dessas inconsistências, foi solicitado pela defesa a realização de prova pericial grafotécnica, com o intuito de apurar se de fato a
assinatura constante no contrato de cessão de veículo juntada à fl. 59, corresponderia ou não a assinatura do Representado. A diligência foi
deferida por este Juízo.
O Laudo de Perícia nº 2434/2018, juntado às fls. 24/31 dos autos em apensos, foi conclusivo ao afirmar que a assinatura questionada no
contrato de cessão realmente não pertence ao representado Riavel Brandelero Fritz. Veja-se:
"Realizados os confrontos entre o lançamento gráfico questionado a título de assinatura em nome de Rivael Brandelero Fritz (Cedente),
presente no documento questionado, frente aos padrões gráficos fornecidos em seu nome, foram observadas diversas divergências gráficas,
as quais possibilitam manifestar-se pela indicação negativa próxima da certeza (Nível VI da escala de respostas para exames grafoscópicos
adotada neste trabalho), ou seja, as evidências suportam fortemente a hipótese de que a assinatura questionada não foi efetuada por Rivael
Brandelero Fritz".
Desse modo, não havendo nenhum indício que macule a conclusão do laudo pericial, conclui-se que, realmente, houve a falsificação da
assinatura do representando no contrato de cessão de uso de veículo para fins eleitorais, de modo que inexistiu, ao menos por parte do
Representado, doação para campanha eleitoral do candidato Eugênio Milton Bittencourt, durante as eleições do ano de 2016, sendo
desnecessário, assim, perquirir sobre eventual capacidade econômica/contributiva/ financeira do Representado, pois, como visto, não foi ele o
efetivo doador, ou, ao menos, existem fundadas dúvidas a esse respeito.
Importante ressaltar que embora os elementos comprovem que não houve doação por parte do Representado, a conduta acima delineada
amolda-se àquela prevista no art. 350, da Lei n. 4.737/65:
"Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou
diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais:
Pena – reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10
dias-multa se é particular".
Assim, constata-se que os elementos que fundamentaram a representação inicial não subsistem, sendo que remanescendo indícios de ilícitos
que deverão ser averiguados em procedimento próprio de investigação, em especial a suposta prática do crime falsidade ideológica eleitoral,
prevista no art. 350 do Código Eleitoral, sendo o arquivamento dos presentes autos é medida de rigor.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a representação eleitoral e declaro a extinção do processo, com resolução do mérito, com
fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Extrai-se cópia integral dos autos e remeta-se à Delegacia da Polícia Federal do Município de Guarapuava, para fins de eventual instauração
de inquérito policial pela prática do crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral.
Após o trânsito em julgado da decisão, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se no DJE.
Cantagalo, 09 de abril de 2019.
RODRIGO DE LIMA MOSIMANN
Juiz Eleitoral da 203ª ZE
AÇÃO PENAL Nº 505-52.2016.6.16.0203
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: THIARLES PEDRO BORELLI
ADVOGADO: FLADEMIR BORELLI (OAB/PR 69.876)
DECISÃO
Compulsando os autos, constata-se que o sentenciado não cumpriu a pena restritiva de direitos aplicada pelo Juízo, consistente em prestação
pecuniária, apesar de devidamente intimado para tal. Deste modo, necessário se faz designar audiência de justificação, conforme
entendimento adotado pelo TSE.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. SANEAMENTO. A embargante foi condenada em duas
ações penais conexas e em ambas houve descumprimento da pena restritiva de direitos e a decretação da prisão sem audiência prévia de
justificação. 2. Desse modo, faz-se necessária a extensão da ordem ao Processo-Crime 29-75 para determinar que o juízo da 138ª Zona
Eleitoral do Rio de Janeiro se abstenha de decretar a prisão da embargante naqueles autos sem realizar a audiência de justificação ou, caso já
tenha decretado, para anular a respectiva decisão. 3. Embargos de declaração acolhidos para estender a ordem de habeas corpus ao
Processo-Crime 29-75. (Recurso em Habeas Corpus nº 30241, Acórdão, Relator(a) Min. João Otávio De Noronha, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Tomo 236, Data 16/12/2014, Página 87).
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Assim, designo audiência de justificação para o dia 05/06/2019, às 17h45min.
Considerando que o sentenciado está preso em Laranjeiras do Sul cumprindo pena em regime fechado, expeça-se carta precatória para
aquela Comarca para intimação pessoal do apenado da audiência designada. Na intimação deverá o Sr. Oficial de Justiça adverti-lo de que
deverá comparecer acompanhado de advogado, caso contrário será nomeado defensor para acompanhar o ato, cujos honorários poderão ser
suportados pelo reeducando.
Ainda, expeça-se ofício a:
- 2ª SDP de Laranjeiras do Sul requisitando o preso para comparecimento na data supra designada;
- Polícia Militar de Laranjeiras do Sul, para que providencie a escolta/condução do custodiado na solenidade.
Intime-se.
Cantagalo, 09 de abril de 2019.
RODRIGO DE LIMA MOSIMANN
Juiz Eleitoral da 203ª ZE
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