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PRESIDÊNCIA 
 
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA) 
 

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL 
 

Atos do Corregedor 
 
Despachos 
 

Relação de Publicação nº  41/17-CRE/PR 
Regularização da Situação do Eleitor nº 246-50.2017.6.16.0000 
 
1.Tendo em vista o contido nos documentos juntados às fls. 12 e seguintes, proceda-se ao cancelamento da inscrição eleitoral nº 
047320230604 do Juízo da 206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR, pertencente a CLAUDENIR CHIARATO, e a regularização da BPS n.º 
001406182000. 
2.Encaminhe-se cópia desta decisão e do respectivo relatório do sistema ELO ao Juízo da 206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR, para 
conhecimento e eventuais providências que se fizerem necessárias, inclusive para cientificar o eleitor quanto ao teor da presente 
determinação. 
3. Após, publique-se e arquivem-se. 
Em 4 de julho de 2017. 
 
Des. LUIZ TARO OYAMA 
Corregedor Regional Eleitoral 
  
 

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL 
 
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA) 
 

DIRETORIA-GERAL 
 

Atos do Diretor-Geral 
 
Concessão de Diárias 
 

RELAÇÃO 25 
Relação 25 
 
Processo Nº: 008899/2017 
 
INFORMAÇÃO N° 504/2017 
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR; 
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013; 
Considerando Portaria TSE nº 247/2016; 
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s) 
cidade(s) de CURITIBA, para participar do curso de prestação de contas partidárias: 
DANIELE ARTIGAS - TÉCNICO JUDICIÁRIO - FC-06 
CARTÓRIO DA 7ª ZONA ELEITORAL - CERRO AZUL 
Período: 04/07/2017 à 06/07/2017 
Valor unitário da diária: R$ 420,00 
Valor total (2,5 D): R$ 1.050,00 
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Indenização de passagem: R$ 100,00 
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 40,18 X 3): R$ 120,54 
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.029,46 
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n° 
600/2011 - TRE/PR. 
É a Informação. 
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO) 
De acordo. 
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 
Em, 4 de Julho de 2017. 
REINALDO A. S. DEMETERCO e.e. 
Secretaria de Gestão de Pessoas 
____________________________________________________ 
 
Processo Nº: 008828/2017 
 
INF. Nº 424/2017 
Considerando a Resolução nº 600/2011-TRE-PR; 
Considerando a Ordem de Serviço nº 004/2013- TRE/PR; 
Considerando as Portaria TSE 247/2016; 
Considerando o PAD 4520/2017 que trata do treinamento presencial em “Contas Partidárias”, para os servidores lotados em cartórios 
eleitorais; 
Informo os valores necessários para a concessão de meia diária em nome dos servidores indicados na planilha anexa, em virtude de 
deslocamento à cidade de CURITIBA, para participarem do “Treinamento de Contas Partidárias”. 
O pagamento das diárias compreende o período de 04 ou 05 de julho de 2017, conforme inscrição efetuada pelos servidores. 
Os valores referentes à indenização de passagem, bem como os totais líquidos a pagar a cada servidor variam conforme discriminado na 
planilha anexa. 
SERVIDORES: 
Valor Unitário das Diárias (Loc. 1): R$ 420,00 
Valor Total (0,5 D): R$ 210,00 
Desconto Auxílio Alimentação (40,18 x 1): R$ 40,18 
Valor Líquido das diárias: R$ 169,82 
É a informação. 
Elcio de Lyra da Cruz (Técnico Judiciário) 
De acordo 
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 
Curitiba, 7 de julho de 2017. 
REINALDO A. S. DEMETERCO 
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS e.e. 
 

Nome Cargo/Funçã
o 

Período Lotação Vlr. 
Líq. 
Diária
s 

VT Ind. 
Passagem 

Vlr. 
Total 

DANIELA CRISTINA KAI 
JUNGLES DOS SANTOS 

 ANAL. JUD. - 
FC-06 

04/07/1
7 

006ª ZE -
 ANTONINA 

169,82   100,00 269,82 

JAIME NUNES FILHO  ANAL. JUD. - 
FC-06 

04/07/1
7 

017ª ZE -
 TIBAGI 

169,82   300,00 469,82 

JULIANA LACERDA PEREIRA  ANAL. JUD. - 
FC-06 

04/07/1
7 

093ª ZE -
 IVAIPORÃ 

169,82   400,00 569,82 

LETÍCIA FERRARO  TÉC. JUD. - 
FC-01 

04/07/1
7 

020ª ZE -
 WENCESLAU 
BRÁZ 

169,82   300,00 469,82 

MARCOS ALEXANDRE SALES 
FURTADO 

 TÉC. JUD. - 
FC-01 

04/07/1
7 

194ª ZE -
 MATINHOS 

169,82   200,00 369,82 

RAFAELA DE SOUZA BRAGA 
DOS SANTOS 

 TÉC. JUD. - 
FC-01 

04/07/1
7 

134ª ZE -
 PALMITAL 

169,82   550,00 719,82 

RUBENS ERALDO MERENIUK  ANAL. JUD. - 
FC-01 

04/07/1
7 

158ª ZE -
 PARANAGUÁ 

169,82 5,88 100,00 263,94 

SUZANA JUSTUS DE BRITO  ANAL. JUD. - 
FC-01 

04/07/1
7 

005ª ZE -
 PARANAGUÁ 

169,82   100,00 269,82 

ANA CLAUDIA NEUMANN 
CABRAL 

 ANAL. JUD. - 
FC-06 

05/07/1
7 

012ª ZE - SÃO 
MATEUS DO 
SUL 

169,82   200,00 369,82 

CLAUDIA MARIA PERPETUA 
ARAÚJO MAIA 

 ANAL. JUD. - 
FC-06 

05/07/1
7 

194ª ZE -
 MATINHOS 

169,82   200,00 369,82 

EVALDO MOREIRA PINTO 
JUNIOR 

 TÉC. JUD. - 
FC-06 

05/07/1
7 

158ª ZE -
 PARANAGUÁ 

169,82   100,00 269,82 

MARIA CASTRO STRESSER 
GIOPPO 

 ANAL. JUD. - 
FC-01 

05/07/1
7 

058ª ZE -
 BANDEIRANT
ES 

169,82   550,00 719,82 

NORBERTO SAUTCHUK  TÉC. JUD. - 05/07/1 051ª ZE - 169,82   100,00 269,82 
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FC-06 7  MORRETES 

       5.401,78 
 
____________________________________________________ 
 
Processo Nº: 8459/2017  
 
 
INFORMAÇÃO N° 471/2017 
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR; 
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013; 
Considerando Portaria TSE nº 247/2016; 
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s) 
cidade(s) de MARINGÁ, CASTRO, PORECATU, SANTA FÉ E CAMBARÁ, para verificação dos Fóruns Eleitorais: 
CLAUDIA BURKHART - TÉCNICO JUDICIÁRIO 
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS - CURITIBA 
Período: 10/07/2017 à 14/07/2017 
Valor unitário da diária: R$ 420,00 
Valor total (2,0 D): R$ 840,00 
Valor unitário da diária: R$ 336,00 
Valor total (2,5 D): R$ 840,00 
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 40,18 X 5): R$ 200,90 
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.479,10 
É a Informação. 
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO) 
De acordo. 
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 
Em, 26 de Junho de 2017. 
REINALDO A. S. DEMETERCO e.e. 
Secretaria de Gestão de Pessoas 
____________________________________________________ 
 
Processo Nº: 8648/2017 
 
INFORMAÇÃO N° 495/2017 
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR; 
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013; 
Considerando Portaria TSE nº 247/2016; 
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s) 
cidade(s) de ANTONINA, para participar de reunião com o Prefeito do Município sobre a Biometria: 
MÔNICA MIRANDA GAMA MONTEIRO - ANALISTA JUDICIÁRIO - CJ-4 
DIRETORIA-GERAL - CURITIBA 
Irá acompanhar ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA no período de 06/07/2017 à 
06/07/2017. 
Período: 06/07/2017 à 06/07/2017 
Valor unitário da diária: R$ 532,00 
Valor total (0,5 D): R$ 266,00 
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 40,18 X 1): R$ 40,18 
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 225,82 
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n° 
600/2011 - TRE/PR. 
É a Informação. 
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO) 
De acordo. 
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 
Em, 29 de Junho de 2017. 
REINALDO A. S. DEMETERCO e.e. 
Secretaria de Gestão de Pessoas 
____________________________________________________ 
 
Processo Nº: 8171/2017 
INFORMAÇÃO N° 447/2017 
Considerando a Resolução 600/2011 TRE/ 
PR; 
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013; 
Considerando Portaria TSE nº 247/2016; 
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s) 
cidade(s) de MATINHOS, GUARATUBA, para auxiliar os trabalhos de revisão do eleitorado Grupo de Apoio à Biometria 20172020: 
RAULI JORDÃO BRAND TÉCNICO 
JUDICIÁRIO 



Ano IX - Número 124 Curitiba, terça-feira, 11 de julho de 2017 Página 6 

 

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 

CARTÓRIO DA 161ª ZONA ELEITORAL GUARATUBA 
Período: 25/06/2017 à 07/07/2017 (sendo 01/07/2017 sábado, 25/06/2017, 02/07/2017 domingo). 
Valor unitário da diária: R$ 336,00 
Valor total (12 D): R$ 4.032,00 
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 40,18 X 10): R$ 401,80 
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 3.630,20 
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 MPOG e na Resolução n° 
600/2011 TRE/ PR. 
É a Informação. 
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO) 
De acordo. 
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 
Em, 20 de Junho de 2017. 
ANA MARIA MARSCHALL 
Secretaria de Gestão de Pessoas 
 
INFORMAÇÃO N° 448/2017 
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR; 
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013; 
Considerando Portaria TSE nº 247/2016; 
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s) 
cidade(s) de MATINHOS, para auxiliar os trabalhos de revisão do eleitorado - Grupo de Apoio à Biometria 2017-2020: RAULI JORDÃO 
BRAND. - TÉCNICO JUDICIÁRIO 
CAE - CURITIBA - CURITIBA 
Período: 10/07/2017 à 14/07/2017 
Valor unitário da diária: R$ 336,00 
Valor total (4,5 D): R$ 1.512,00 
Indenização de passagem: R$ 200,00 
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 40,18 X 5): R$ 200,90 
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.511,10 
É a Informação. 
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO) 
De acordo. 
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 
Em, 20 de Junho de 2017. 
ANA MARIA MARSCHALL 
Secretaria de Gestão de Pessoas 
____________________________________________________ 
 
Processo Nº: 8342/2017 
 
INFORMAÇÃO N° 454/2017 
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR; 
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013; 
Considerando Portaria TSE nº 247/2016; 
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s) 
cidade(s) de LARANJEIRAS DO SUL, para auxiliar as atividades no Cartório, que passa por mutirão da biometria: 
RENATA SERVILHA LIMA - ANALISTA JUDICIÁRIO - FC-01 
CARTÓRIO DA 38ª ZONA ELEITORAL - PITANGA 
Período: 22/06/2017 à 06/07/2017 (sendo 24/06/2017, 01/07/2017 sábado, 25/06/2017, 02/07/2017 domingo). 
Valor unitário da diária: R$ 336,00 
Valor total (15,0 D): R$ 5.040,00 
Indenização de passagem: R$ 200,00 
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 40,18 X 11): R$ 441,98 
Valor líquido das diárias do 1° período: R$ 4.798,02 
Período: 07/07/2017 à 08/07/2017 (sendo 08/07/2017 sábado). 
Valor unitário da diária: R$ 336,00 
Valor total (1,5 D): R$ 504,00 
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 40,18 X 1): R$ 40,18 
Valor líquido das diárias do 2° período: R$ 463,82 
VALOR LÍQUIDO TOTAL: R$ 5.261,84 
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n° 
600/2011 - TRE/PR. 
É a Informação. 
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO) 
De acordo. 
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 
Em, 21 de Junho de 2017. 
Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006 
Em: 21/06/2017 18:50:31 
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Por: ANA MARIA MARSCHALL 
TRE/PR 
ANA MARIA MARSCHALL 
Secretaria de Gestão de Pessoas 
____________________________________________________ 
 
Processo Nº: 8742/2017 
 
INFORMAÇÃO N° 497/2017 
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR; 
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013; 
Considerando Portaria TSE nº 247/2016; 
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) magistrado(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s) 
cidade(s) de TOMAZINA, RIBEIRÃO CLARO, GUARAPUAVA, PALMITAL, CANTAGALO, PINHÃO, MANGUEIRINHA, CHOPINZINHO, SÃO 
JOÃO, PATO BRANCO, CLEVELÂNDIA, PALMAS, UNIÃO DA VITÓRIA, MALLET e REBOUÇAS, para exercer a função de Juiz Auxiliar da 
Biometria: 
MARCELO QUENTIN - JUIZ ELEITORAL 
054ª ZE - SENGÉS 
Período: 19/06/2017 à 23/06/2017 
Valor unitário da diária: R$ 532,00 
Valor total (4,5 D): R$ 2.394,00 
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 2.394,00 
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n° 
600/2011 - TRE/PR. 
É a Informação. 
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO) 
De acordo. 
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 
Em, 30 de Junho de 2017. 
REINALDO A. S. DEMETERCO e.e. 
Secretaria de Gestão de Pessoas 
____________________________________________________ 
 
Processo Nº: 8608/2017 
 
INFORMAÇÃO N° 488/2017 
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR; 
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013; 
Considerando Portaria TSE nº 247/2016, Portaria TSE nº 247/2016; 
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s) 
cidade(s) de RIBEIRÃO CLARO, CAMBARÁ, MANDAGUARI, JANDAIA DO SUL, MARILÂNDIA DO SUL e URAÍ, para inspeção correcional: 
CLEBER WILLIAN RODRIGUES DE LARA - TÉCNICO JUDICIÁRIO - FC-01 
SEÇÃO DE DIREITOS POLÍTICOS - CURITIBA 
Irá acompanhar LUIZ TARO OYAMA no período de 11/07/2017 à 13/07/2017. 
Período: 09/07/2017 à 13/07/2017 (sendo 09/07/2017 domingo). 
Valor unitário da diária: R$ 336,00 
Valor total (2,0 D): R$ 672,00 
Valor unitário da diária: R$ 448,00 
Valor total (2,5 D): R$ 1.120,00 
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 40,18 X 4): R$ 160,72 
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.631,28 
É a Informação. 
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO) 
De acordo. 
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 
Em, 28 de Junho de 2017. 
REINALDO A. S. DEMETERCO e.e. 
Secretaria de Gestão de Pessoas 
 
INFORMAÇÃO N° 489/2017 
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR; 
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013; 
Considerando Portaria TSE nº 247/2016, Portaria TSE nº 247/2016; 
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s) 
cidade(s) de RIBEIRÃO CLARO, CAMBARÁ, MANDAGUARI, JANDAIA DO SUL, MARILÂNDIA DO SUL e URAÍ, para inspeção correcional: 
JOÃO HEMERSON AMARAL - TÉCNICO JUDICIÁRIO 
SEÇÃO DE SUPERVISÃO DO CADASTRO ELEITORAL - CURITIBA 
Irá acompanhar LUIZ TARO OYAMA no período de 11/07/2017 à 14/07/2017. 
Período: 10/07/2017 à 14/07/2017 
Valor unitário da diária: R$ 336,00 
Valor total (1,0 D): R$ 336,00 
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Valor unitário da diária: R$ 448,00 
Valor total (3,5 D): R$ 1.568,00 
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 40,18 X 5): R$ 200,90 
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.703,10 
É a Informação. 
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO) 
De acordo. 
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 
Em, 28 de Junho de 2017. 
REINALDO A. S. DEMETERCO e.e. 
Secretaria de Gestão de Pessoas 
_________________________________________________ 
 
Processo Nº: 8096/2017 
INFORMAÇÃO N° 499/2017 
Considerando a Resolução 600/2011 TRE/PR; 
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013; 
Considerando Portaria TSE nº 247/2016; 
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s) 
cidade(s) de CIANORTE, para Apoio aos trabalhos do Cartório, especialmente na tramitação dos processos de prestação de contas e 
representação eleitoral: 
CRISTIANO FRANKE CHEONG. 
TÉCNICO JUDICIÁRIO GABINETE DA DIRETORIA-GERALCURITIBA 
Período: 24/06/2017 à 01/07/2017 (sendo 24/06/2017, 01/07/2017 sábado, 25/06/2017 domingo). 
Valor unitário da diária: R$ 336,00 
Valor total (7,0 D): R$ 2.352,00 
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 40,18 X 5): R$ 200,90 
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 2.151,10 
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 MPOG e na Resolução n° 
600/2011 TRE/PR. 
É a Informação. 
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO) 
De acordo. 
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 
Em, 03 de Julho de 2017. 
REINALDO A. S. DEMETERCO e.e. 
Secretaria de Gestão de Pessoas 
_________________________________________________ 
 
Processo Nº: 8645/2017 
 
 
INF. Nº 421/2017 PAD. Nº 8645/2017 
Considerando a Resolução nº 600/2011-TRE-PR; 
Considerando a Ordem de Serviço nº 004/2013- TRE/PR; 
Considerando as Portaria TSE 247/2016;  
Considerando o PAD 4520/2017 que trata do treinamento presencial em “Contas Partidárias”, para os servidores lotados em cartórios 
eleitorais; 
Informo os valores necessários para a concessão de meia diária em nome dos servidores indicados na planilha anexa, em virtude de 
deslocamento à cidade de LONDRINA, para participarem do “Treinamento de Contas Partidárias”. 
O pagamento das diárias compreende o período de 30 de junho de 2017, conforme inscrição efetuada pelos servidores. 
Os valores referentes à indenização de passagem, bem como os totais líquidos a pagar a cada servidor variam conforme discriminado na 
planilha anexa. 
SERVIDORES: 
Valor Unitário das Diárias (Loc. 1): R$ 420,00 
Valor Total (0,5 D): R$ 210,00 
Desconto Auxílio Alimentação (40,18 x 1): R$ 40,18 
Valor Líquido das diárias: R$ 169,82 
É a informação. 
Elcio de Lyra da Cruz (Técnico Judiciário) 
De acordo 
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 
Curitiba, 27 de junho de 2017. 
REINALDO A. S. DEMETERCO 
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS e.e.  
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Nome Período Lotação Vlr. Líq. 
Diárias 

Ind. 
Passagem 

VT Vlr. Total 

CESAR AUGUSTO MIALIK 
MARENA 

30/06/17  136ª ZE -
 GRANDES 
RIOS 

169,82 200,00   369,82 

JOSÉ ANTONIO MONIZ 
DOMINGOS 

30/06/17  028ª ZE -
 APUCARAN
A 

169,82 100,00 41,33 228,49 

LUCAS FELIPE MILITÃO 30/06/17  167ª ZE -
 ORTIGUEIR
A 

169,82 200,00   369,82 

MARINA GOMES 
WIELEWICKI GALLI 

30/06/17  076ª ZE -
 MARILÂNDI
A DO SUL 

169,82 200,00   369,82 

NAIRA LUCIA NUNES 
ANDRÉ 

30/06/17  179ª ZE -
 APUCARAN
A 

169,82 100,00 45,84 223,98 

RENATO APARECIDO 
TOMAZONI 

30/06/17  058ª ZE -
 BANDEIRA
NTES 

169,82 100,00   269,82 

ANDRÉA SILVA MILANIN 30/06/17  028ª ZE -
 APUCARAN
A 

169,82 200,00   369,82 

BRUNO DE TOLEDO 
AZZOLINI 

30/06/17  076ª ZE -
 MARILÂNDI
A DO SUL 

169,82 100,00   269,82 

DOUGLAS WILSON LOPES 
ANANIAS 

30/06/17  150ª ZE -
 SANTA FÉ 

169,82 100,00   269,82 

FERNANDO CESAR 
CRINCHEV GUIMARÃES 
SEVERINO 

30/06/17  088ª ZE -
 CIANORTE 

169,82 200,00   369,82 

RAFAEL ANTÔNIO COSTA 30/06/17  167ª ZE -
 ORTIGUEIR
A 

169,82 200,00   369,82 

ROBERTO APARECIDO 
SERAFIM 

30/06/17  109ª ZE -
 SANTA 
MARIANA 

169,82 100,00   269,82 

      3.750,67 
 
 
_________________________________________________ 
 
Processo Nº:8890/2017 
 
INFORMAÇÃO N° 501/2017 
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR; 
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013; 
Considerando Portaria TSE nº 247/2016; 
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s) 
cidade(s) de CURITIBA, para participar de reunião da Comissão de Rezoneamento: 
DANIEL GALUCH JUNIOR - ANALISTA JUDICIÁRIO - FC-06 
CARTÓRIO DA 105ª ZONA ELEITORAL - TERRA RICA 
Período: 04/07/2017 à 08/07/2017 (sendo 08/07/2017 sábado). 
Valor unitário da diária: R$ 420,00 
Valor total (4,5 D): R$ 1.890,00 
Indenização de passagem: R$ 650,00 
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 40,18 X 4): R$ 160,72 
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 2.379,28 
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n° 
600/2011 - TRE/PR. 
É a Informação. 
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO) 
De acordo. 
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 
Em, 3 de Julho de 2017. 
REINALDO A. S. DEMETERCO e.e. 
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Secretaria de Gestão de Pessoas 
_________________________________________________ 
 
Processo Nº:8814 /2017 
 
INFORMAÇÃO N° 502/2017 
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR; 
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013; 
Considerando Portaria TSE nº 247/2016; 
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) 
Indicado (a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s) cidade(s) de TEIXEIRA SOARES, 
MALLET, SÃO MATEUS DO SUL e SÃO JOÃO DO TRIUNFO, para montagem da infraestrutura de TI para atendimento de eleitores: 
AUGUSTO DA COSTA VIANA - TÉCNICO JUDICIÁRIO 
SEÇÃO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA - CURITIBA 
Período: 02/07/2017 à 07/07/2017 (sendo 02/07/2017 domingo). 
Valor unitário da diária: R$ 336,00 
Valor total (5,5 D): R$ 1.848,00 
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 40,18 X 5): R$ 200,90 
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.647,10 
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n° 
600/2011 - TRE/PR. 
É a Informação. 
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO) 
De acordo. 
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 
Em, 4 de Julho de 2017. 
REINALDO A. S. DEMETERCO e.e. 
Secretaria de Gestão de Pessoas 
 
_________________________________________________ 
 
Processo Nº:8819/2017 
 
INFORMAÇÃO N° 503/2017 
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR; 
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013; 
Considerando Portaria TSE nº 247/2016; 
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s) 
cidade(s) de UMUARAMA, para montagem e configuração do ambiente de biometria para revisão do eleitorado: 
ANDERSON DO NASCIMENTO FERREIRA - TÉCNICO JUDICIÁRIO 
SEÇÃO DE SUPORTE OPERACIONAL - CURITIBA 
Período: 05/07/2017 à 07/07/2017 
Valor unitário da diária: R$ 336,00 
Valor total (2,5 D): R$ 840,00 
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 40,18 X 3): R$ 120,54 
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 719,46 
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n° 
600/2011 - TRE/PR. 
É a Informação. 
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO) 
De acordo. 
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 
Em, 4 de Julho de 2017. 
REINALDO A. S. DEMETERCO e.e. 
Secretaria de Gestão de Pessoas 
_________________________________________________ 
 
Processo Nº: 8648/2017 
 
INFORMAÇÃO N° 495/2017 
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR; 
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013; 
Considerando Portaria TSE nº 247/2016; 
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s) 
cidade(s) de ANTONINA, para participar de reunião com o Prefeito do Município sobre a Biometria: 
MÔNICA MIRANDA GAMA MONTEIRO - ANALISTA JUDICIÁRIO - CJ-4 
DIRETORIA-GERAL - CURITIBA 
Irá acompanhar ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA no período de 06/07/2017 à 06/07/2017. 
Período: 06/07/2017 à 06/07/2017 
Valor unitário da diária: R$ 532,00 
Valor total (0,5 D): R$ 266,00 
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Desconto Auxílio Alimentação (R$ 40,18 X 1): R$ 40,18 
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 225,82 
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n° 
600/2011 - TRE/PR. 
É a Informação. 
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO) 
De acordo. 
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 
Em, 29 de Junho de 2017. 
REINALDO A. S. DEMETERCO e.e. 
Secretaria de Gestão de Pessoas 
_________________________________________________ 
 
Processo Nº: 8741/2017 
 
 
INFORMAÇÃO N° 500/2017 
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR; 
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013; 
Considerando Portaria TSE nº 247/2016; 
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) magistrado(a) 
Indicado (a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s) cidade(s) de TOMAZINA, SANTO ANTÔNIO DA PLATINA e JACAREZINHO, para tratar 
de assuntos relativos à biometria.: 
MARCELO QUENTIN - JUIZ ELEITORAL 
054ª ZE - SENGÉS 
Período: 16/06/2017 à 17/06/2017 (sendo 17/06/2017 sábado). 
Valor unitário da diária: R$ 532,00 
Valor total (1,5 D): R$ 798,00 
Indenização de passagem: R$ 200,00 
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 998,00 
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n° 
600/2011 - TRE/PR. 
É a Informação. 
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO) 
De acordo. 
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 
Em, 3 de Julho de 2017. 
REINALDO A. S. DEMETERCO e.e. 
Secretaria de Gestão de Pessoas 
 
 
 

Relação 26 
Relação 26 
 
Processo Nº: 008852/2017 
 
INFORMAÇÃO N° 505/2017 
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR; 
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013; 
Considerando Portaria TSE nº 247/2016; 
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s) 
cidade(s) de MATINHOS, PONTAL DO PARANÁ, para realizar ações em prol do projeto biometria: 
MARCOS DANIEL NICOLA - ANALISTA JUDICIÁRIO 
SEÇÃO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - CURITIBA 
Período: 07/07/2017 à 07/07/2017 
Valor unitário da diária: R$ 336,00 
Valor total (0,5 D): R$ 168,00 
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 40,18 X 1): R$ 40,18 
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 127,82 
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n° 
600/2011 - TRE/PR. 
É a Informação. 
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO) 
De acordo. 
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 
Em, 4 de Julho de 2017. 
REINALDO A. S. DEMETERCO e.e. 
Secretaria de Gestão de Pess 
____________________________________________________ 
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Processo Nº: 008830/2017 
 
INFORMAÇÃO N° 506/2017 
Considerando a Resolução 600/2011 - TRE/PR; 
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013; 
Considerando Portaria TSE nº 247/2016; 
Considerando art. 17 inciso XIV da Lei nº 13.242/2015 de 30/12/2015 que limita em até R$ 700,00 o valor para pagamento de diárias, incluído 
no limite o montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou hospedagem e vice-versa. 
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) magistrado(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s) 
cidade(s) de PALMAS, para representar o Presidente do TRE/PR na sessão Solene de Posse do Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Marco Villas Boas como Membro Efetivo do TRE/TO: 
PEDRO LUÍS SANSON CORAT - MEMBRO TRE 
GAB01 - GABINETE DO JUIZ DE DIREITO 1 - CURITIBA 
Período: 03/07/2017 à 05/07/2017 
Valor unitário da diária: R$ 700,00 
Valor total (2,5 D): R$ 1.750,00 
Adicional de deslocamento (R$ 420,00 X 80%): R$ 336,00 X 50% = R$ 168,00 
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.750,00 
Total com adicional de deslocamento: R$ 1.918,00 
Passagens: R$ 1.688,43 
Considerando a data de recebimento da solicitação, não foi possível atender ao disposto na Portaria n° 505/2009 - MPOG e na Resolução n° 
600/2011 - TRE/PR. 
É a Informação. 
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO) 
De acordo. 
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 
Em, 4 de Julho de 2017. 
REINALDO A. S. DEMETERCO e.e. 
Secretaria de Gestão de Pessoas 
____________________________________________________ 
 
Processo Nº: 008422/2017 
 
INFORMAÇÃO N°477/2017 
Considerando a Resolução 600/2011  TRE/PR; 
Considerando Ordem de Serviço nº 004/2013; 
Considerando Portaria TSE nº 247/2016; 
Informo os valores necessários para a concessão de diárias em nome do(a) servidor(a) indicado(a) abaixo, em virtude de deslocamento a(s) 
cidade(s) de RIBEIRÃO CLARO, CAMBARÁ, URAÍ, MANDAGUARI, JANDAIA DO SUL e MARILÂNDIA DO SUL, para inspeção de biometria: 
DANIELA BORGES DE CARVALHO  ANALISTA JUDICIÁRIO  CJ3 
SECRETARIA DA CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL – CURITIBA 
Período: 11/07/2017 à14/07/2017 
Irá acompanhar LUIZ TARO OYAMA de 11/07/2017 a 14/07/2017 
Valor unitário da diária: R$ 448,00 
Valor total (3,5 D): R$ 1.568,00 
Desconto Auxílio Alimentação (R$ 40,18 X 4): R$ 160,72 
Valor líquido da(s) diária(s): R$ 1.407,28 
Passagens: R$ 613,19 
É a Informação. 
RODRIGO FIORE LINHARES (TÉCNICO JUDICIÁRIO) 
De acordo. 
À SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 
Em 27 de Junho de 2017. 
REINALDO A. S. DEMETERCO e.e. 
Secretaria de Gestão de Pessoas 
____________________________________________________ 
 
 

Concessão de Suprimento de Fundos 
 

Processo nº 001087/2017 
Considerando a Instrução Normativa 02/2013 – TRE-PR 
SUPRIMENTO DE FUNDOS concedido ao servidor ALCEU JOSÉ DE LIMA JÚNIOR (Técnico Judiciário), lotado na Seção de Manutenção dos 
Imóveis do Interior (SMIN). 
FINALIDADE:  
Para pagamento de materiais de consumo indisponíveis em estoque, prestação de serviços de pessoas jurídicas, despesas urgentes e 
inadiáveis e despesas de pequeno vulto para aplicação no prédio sede do TRE-PR e Fórum Eleitoral de Curitiba. 
VALOR TOTAL: 
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 
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TIPO, NATUREZA DA DESPESA E VALOR: 
Material de Consumo – 339030 – R$1.750,00 
Prestação de Serviços (pessoa jurídica) – 339039 – R$1.600,00 
Prestação de Serviços (pessoa física) – 339036 – R$400,00 
Obrigações Tributárias e Contributivas – 339047 – R$250,00 
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 
De 07 de fevereiro de 2017 a 27 de abril de 2017. 
PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 
De 28 de abril de 2017 a 07 de maio de 2017. 
06 de fevereiro de 2017. 
MÔNICA MIRANDA GAMA MONTEIRO 
Diretora-Geral 
 
 

Processo nº 001286/2017 
Considerando a Instrução Normativa 02/2013 – TRE-PR 
SUPRIMENTO DE FUNDOS concedido à servidora MARIA DULCE DE SÁ (Analista Judiciário), lotada na 151ª Zona Eleitoral de São João. 
FINALIDADE:  
Para cobrir despesas com plantio de árvores para sombra, já adquiridas, retirada de capim, revitalização da grama, retirada do capim da área 
externa, manutenção da hidráulica da CAE, manutenção das portas do prédio e predial em geral. 
VALOR TOTAL: 
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 
TIPO, NATUREZA DA DESPESA E VALOR: 
Material de Consumo – 339030 – R$1.500,00 
Prestação de Serviços (pessoa jurídica) – 339039 – R$2.500,00 
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 
De 20 de fevereiro de 2017 a 10 de maio de 2017. 
PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 
De 11 de maio de 2017 a 20 de maio de 2017. 
17 de fevereiro de 2017. 
MÔNICA MIRANDA GAMA MONTEIRO 
Diretora-Geral 
 
 

Processo nº 002341/2017 
Considerando a Instrução Normativa 02/2013 – TRE-PR 
SUPRIMENTO DE FUNDOS concedido ao servidor JORGE KOVALSKI (Técnico Judiciário), lotado na Seção de Manutenção dos Imóveis do 
Interior (SMIN). 
FINALIDADE:  
Para pagamento de materiais de consumo, indisponíveis no estoque da SGMC e prestação de serviços de pessoa jurídica e pessoa física 
referente a despesas urgentes e inadiáveis e despesas de pequeno vulto, incisos I e IV Art. 1º, aplicadas nos fóruns e zonas eleitorais do 
Paraná. 
VALOR TOTAL: 
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 
TIPO, NATUREZA DA DESPESA E VALOR: 
Material de Consumo – 339030 – R$1.750,00 
Prestação de Serviços (pessoa jurídica) – 339039 – R$1.600,00 
Prestação de Serviços (pessoa física) – 339036 – R$400,00 
Obrigações Tributárias e Contributivas – 339047 – R$250,00 
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 
De 02 de março de 2017 a 20 de maio de 2017. 
PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 
De 21 de maio de 2017 a 30 de maio de 2017. 
20 de fevereiro de 2017. 
MÔNICA MIRANDA GAMA MONTEIRO 
Diretora-Geral 
 
 

Processo nº 007486/2017 
Considerando a Instrução Normativa 02/2013 – TRE-PR 
SUPRIMENTO DE FUNDOS concedido ao servidor MARCOS ARMÊNIO MILITÃO (Técnico Judiciário), lotado na Seção de Segurança 
Institucional (SESEG). 
FINALIDADE:  
Para atender os pagamentos de peças e eventuais serviços especializados dos sistemas de segurança que não estejam cobertos por 
contratação vigente. 
VALOR TOTAL: 
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 
TIPO, NATUREZA DA DESPESA E VALOR: 
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Material de Consumo – 339030 – R$3.000,00 
Prestação de Serviços (pessoa jurídica) – 339039 – R$1.000,00 
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 
De 01 de julho de 2017 a 18 de setembro de 2017. 
PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 
De 19 de setembro de 2017 a 28 de setembro de 2017. 
20 de junho de 2017. 
MÔNICA MIRANDA GAMA MONTEIRO 
Diretora-Geral 
 
 

SECRETARIA JUDICIÁRIA 
 

Coordenadoria Processual - Seção de Processamento 
 
Intimações 
 

RELAÇÃO Nº 130 
 
RECURSO ELEITORAL Nº 732-34.2016.6.16.0044 
PROCEDÊNCIA: CANDÓI - PR 
RECORRENTE(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES -  PT, (Comissão Provisória Municipal de Candói/PR) 
ADVOGADA: MELISSA CASSIANA CARRER - OAB: 40280/PR 
RECORRIDO(S) : JUÍZO ELEITORAL DA 44ª  ZONA 
RELATOR: DR. NICOLAU KONKEL JÚNIOR 
 
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) da(s) parte(s), do item 2 do r. despacho exarado pelo Exmo. Dr. Nicolau Konkel Júnior, d. Relator 
nos autos acima discriminados, com o seguinte teor: 
 
“1. Converto o feito em diligência e determino a remessa dos autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria para que analise a 
documentação acostada às fls. 46/199, exarando parecer acerca da suficiência (ou não) da documentação para sanar o vício apontado no 
parecer conclusivo de fl. 30/31. 
2. Exarado o parecer, intime-se o recorrente para sobre ele se manifestar, no prazo de 72 (setenta e duas) horas. 
3. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria Regional Eleitoral.  
Curitiba, 30 de Junho de 2017.  
(a) NICOLAU KONKEL JÚNIOR – Relator” 
_________________________ 
 
RECURSO ELEITORAL Nº 160-11.2016.6.16.0131 
PROCEDÊNCIA: BARRACÃO - PR 
RECORRENTE(S) : COLIGAÇÃO BARRACÃO NO CAMINHO CERTO (PMDB/PP/PSC/PSD/PT/PDT/REDE) 
RECORRENTE(S) : MARCO AURÉLIO ZANDONÁ 
RECORRENTE(S) : ERONDI FAÉ 
ADVOGADO: MARCOS ROBERTO LAZAROTTO - OAB: 79853/PR 
RECORRIDO(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
RELATOR: DR. NICOLAU KONKEL JÚNIOR 
 
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) da(s) parte(s), do inteiro teor do r. despacho exarado pelo Exmo. Dr. Nicolau Konkel Júnior, d. 
Relator nos autos acima discriminados, com o seguinte teor: 
 
“1. Junte-se aos autos o protocolado sob o nº 61.425/2017. 
2. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que, no prazo de 72 (setenta e duas horas), se manifestem 
acerca de eventual nulidade da sentença recorrida por inobservância do contraditório substancial, na medida em que reconheceu de ofício a 
ilegitimidade passiva de Iara de Souza Gnoatto sem oportunizar às partes que se manifestassem sobre esse fundamento, proferindo decisão 
surpresa (e bastante prejudicial ao Ministério Público Eleitoral, eis que, nos termos do entendimento do C. Tribunal Superior Eleitoral, pode 
levar à extinção do feito sem resolução de mérito), em contrariedade ao disposto no artigo 10 do CPC. 
3. Considerando que o pedido de ingresso no feito na condição de terceiro juridicamente interessado formulado por JORGE LUIZ SANTIN 
depende, em certa medida, da questão acima levantada, reservo-me para decidi-lo quando do julgamento do feito.  
4. Decorrido o prazo concedido no item 2, com ou sem manifestação, voltem os autos imediatamente conclusos. 
Curitiba, 06 de Julho de 2017.  
(a) NICOLAU KONKEL JÚNIOR – Relator” 
_________________________ 
 
RECURSO ELEITORAL Nº 334-60.2016.6.16.0053 
PROCEDÊNCIA: FERNANDES PINHEIRO - PR 
RECORRENTE(S) : COLIGAÇÃO JUNTOS SOMOS FORTES (PMDB/PP/PSB/PTB/PV) 
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB: 21242/PR 
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ADVOGADA: VIVIANE COÊLHO DE SÉLLOS KNOERR - OAB: 63587/PR 
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB: 68526/PR 
RECORRIDO(S) : COLIGAÇÃO TRABALHO E IGUALDADE (PSC/PSD) 
RECORRIDO(S) : ARILDO DE ANDRADE 
RECORRIDO(S) : CLEBERSON GONÇALVES DOS SANTOS 
RECORRIDO(S) : IRIS KRONBAUER BELARMINO 
RECORRIDO(S) : IZAIAS KULLER 
RECORRIDO(S) : JOÃO PAULO DE SOUZA 
RECORRIDO(S) : JOAQUINA RIBEIRO BATISTA ALVES 
RECORRIDO(S) : JOYCE FABIELI DE ANDRADE 
RECORRIDO(S) : LOURIVAL PACONDES DA SILVA JUNIOR 
RECORRIDO(S) : MACIR JOSE ALVES 
RECORRIDO(S) : OZEAS FERNANDES 
RECORRIDO(S) : SANDRO JOSE RAMOS 
RECORRIDO(S) : RENATA DO CARMO DE ANDRADE 
RECORRIDO(S) : RUBENS VANDERLEI RIBEIRO 
RECORRIDO(S) : SIMONE DA CONCEIÇÃO DE ANDRADE VASCO 
ADVOGADO: VINÍCIUS ANTÔNIO IANOSKI LASKOSKI - OAB: 32556/PR 
RELATOR: DR. PEDRO LUÍS SANSON CORAT 
 
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) da(s) parte(s), do inteiro teor do r. despacho exarado pelo Exmo. Dr. Pedro Luís Sanson Corat, d. 
Relator nos autos acima discriminados, com o seguinte teor: 
 
“Compulsando os autos constato que, por equívoco, não foi oportunizado aos Recorridos que se manifestassem quanto às questões 
preliminares contidas no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral de fls. 167/170, quanto aos documentos novos de fls. 210/315 e sobre o 
enfrentamento da aplicação dos artigos 167 do Código Civil, 966, inciso III do CPC e 30 e 35, ambos do Código Eleitoral ao caso concreto. 
Uma vez que a garantia do contraditório também exige o oferecimento de iguais oportunidades a todas as partes para que se manifestem 
sobre todas as questões dos autos de forma a influenciarem na formação do convencimento do Estado-Juiz, e em atendimento ao contido nos 
arts. 10 e 933 do CPC, intime-se os Recorridos para, querendo, manifestarem-se quanto aos temas elencados acima, no prazo de 05 (cinco) 
dias. 
Intime-se. 
Autorizo a Sra. Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento deste despacho. 
Curitiba, 05 de julho de 2017. 
(a) PEDRO LUÍS SANSON CORAT – Relator” 
________________________ 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 2197-84.2014.6.16.0000 
PROCEDÊNCIA: CURITIBA - PR 
REQUERENTE : HIDEKAZU TAKAYAMA 
ADVOGADA: LIA NOLETO DE QUEIROZ RACHID GARIFF - OAB: 20.200/DF 
RELATOR: DR. PEDRO LUÍS SANSON CORAT 
 
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) da(s) parte(s), do inteiro teor da r. decisão exarada pelo Exmo. Dr. Pedro Luís Sanson Corat, d. 
Relator nos autos acima discriminados, com o seguinte teor: 
 
“Hidekazu Takayama teve suas contas de campanha referentes às eleições de 2014 julgadas, definitivamente, desaprovadas, sendo-lhe ainda 
determinado o recolhimento de R$ 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais) ao Tesouro Nacional porque constatada a arrecadação de 
recursos de fonte vedada (art. 28, §1º e inciso III da Res. 23.406/TSE) vindo, neste momento, a requerer o parcelamento do valor em 6 (seis) 
parcelas (fls. 443). 
A Procuradoria Regional Eleitoral se opôs ao pedido de parcelamento (fls. 448/449). 
É, em apertada síntese, o necessário relatório. 
A questão, como posta, reside em saber se há identidade jurídica entre as multas eleitorais e a obrigação de devolver ao Tesouro Nacional as 
verbas arrecadadas em campanhas eleitorais junto a fontes vedadas.  
É seguro afirmar, inicialmente, que as multas eleitorais são sanções impostas pelo Poder Judiciário ao cidadão, ou partido político, que incorre 
em infração à legislação eleitoral, devendo-se salientar que o valor da multa não está necessariamente adstrito ao valor da ofensa mas, sim, 
fixado proporcionalmente ao valor da ofensa, especialmente quando a ofensa não tem valor pecuniário expressamente sabido. 
No caso das multas eleitorais, o inciso III do § 8º do art. 11 da Lei nº 9.504/97 permite que a própria Justiça Eleitoral, antes de enviar o crédito 
para inscrição em Dívida Ativa, aceite o pedido de parcelamento formulado pelo cidadão, desde que respeitados os limites ali impostos. 
De outro vértice, há na legislação eleitoral uma referência inequívoca à transferência dos recursos arrecadados de fonte vedada para o 
Tesouro Nacional, prevista no art. 28, §1º da Res. 23.406/14 do TSE. 
Em princípio, o termo transferência não induz à ideia de sanção que caracteriza a multa eleitoral. Contudo, uma análise mais detalhada aponta 
em sentido diverso. 
Observo, inicialmente, que a "transferência" decorre de ato proscrito pela legislação, ou seja, quando o candidato arrecada recursos junto à 
origem não identificada incorre em infração às normas de arrecadação e a consequência é que tais recursos devem ser transferidos ao 
Tesouro Nacional.  
Mais ainda, observo que os recursos a serem transferidos ao Tesouro Nacional, porque descobertos quando da prestação de contas final, já 
não são mais os recursos arrecadados pelo CNPJ do candidato, eis que estes foram gastos, mas sim recursos da pessoa física do candidato e 
que integram o seu patrimônio pessoal.   
Ainda que se possa debater que eventual vantagem auferida pelo candidato traria reflexos diretos para a pessoa física, dando azo à discussão 
sobre responsabilização pelo ato, esta discussão não altera o cerne da questão, qual seja, a pessoa física do candidato deve devolver ao 
Tesouro Nacional valores que foram recebidos em campanha em desacordo com as normas de arrecadação. 
Em outras palavras, incumbe ao cidadão que se candidatou reduzir o seu patrimônio pessoal, em favor da União, em razão de, enquanto 
candidato, ter incorrido em violação de norma eleitoral. 
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Assim, a natureza desta obrigação é, em meu entender e s.m.j., similar à natureza da multa eleitoral. 
Por consequência, porque entendo que a obrigação debatida é, em sua essência, equivalente à multa eleitoral, parece-me aplicável ao caso o 
mencionado inciso III do § 8º do art. 11 da Lei das Eleições, sem prejuízo da hierarquia das normas e tampouco do critério da especialidade, 
sendo possível a concessão do parcelamento requerido. 
Anoto, apenas, que embora a questão seja pouco debatida na jurisprudência até o presente momento, e neste tanto já é controvertida, há 
julgado do TRE-RS que esposa idêntico entendimento: 
"Pedido de parcelamento. Condenação de recolhimento de recursos irregulares ao Fundo Partidário. Contas anuais do partido julgadas 
desaprovadas. Exercício 2005.  
A sanção de devolução ao erário de recurso de origem não identificada e de fonte vedada possui a mesma natureza jurídica da multa eleitoral.  
A dívida do partido constitui título executivo. O valor transferido para a União é crédito não tributário da Fazenda Pública, cuja cobrança judicial 
seguirá as disposições da Lei de Execuções Fiscais, tal como ocorre com a execução das multas eleitorais, a teor do art. 367 do Código 
Eleitoral. Adoção dos procedimentos afetos à multa eleitoral (Res. TSE n. 21.975/04 e Portaria 288/2005 do Tribunal Superior Eleitoral).  
Competência da Procuradoria da Fazenda Nacional para cobrança do valor devido e análise do pleito de concessão do parcelamento.  
Indeferimento do pedido" . 
(Petição nº 28060, Acórdão de 24/09/2013, Relator(a) DR. INGO WOLFGANG SARLET, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do 
TRE-RS, Tomo 178, Data 26/09/2013, Página 4). 
Voltando ao caso em tela, no que se refere ao pedido de parcelamento da multa formulado por Hidekazu Takayama, em 6 (seis) parcelas, é 
preciso anotar que conquanto a redação do inciso III enseje o entendimento de que o parcelamento da dívida é direito potestativo do cidadão - 
o parcelamento das multas eleitorais é direito do cidadão, seja ele eleitor ou candidato, e dos partidos políticos, podendo ser parceladas em até 
60 (sessenta) meses, desde que não ultrapasse o limite de 10% (dez por cento) de sua renda - isto somente é válido quando junto com o 
pedido de parcelamento há a demonstração de que o valor da parcela não supera 10% da renda do devedor. 
Não é este o caso dos autos, pois os autos carecem de informação sobre a possibilidade de pagamento das parcelas dentro do limite legal 
imposto. 
Contudo, ante o posicionamento adotado por este Tribunal quando do julgamento do Recurso Eleitoral nº. 3463-09.2014.6.16.0000, publicação 
em 14/01/2015 no Diário de Justiça, acórdão nº 49271 de 16/12/2014, quando se entendeu pela dispensa da demonstração deste requisito, 
defiro o pedido de parcelamento da multa imposta a Hidekazu Takayama, em 6 (seis) parcelas iguais, na forma do inciso III do § 8º do art. 11 
da Lei das Eleições, condicionando-o ao pagamento da primeira parcela no prazo de 10 (dez) dias, aplicando-se ainda o caso as hipóteses de 
rescisão previstas no art. 14-B da Lei nº 10.522/02. 
Acrescento que incumbe exclusivamente ao Requerente a expedição das competentes Guias de Recolhimento à União - GRU e a atualização 
dos valores pelos índices legais de correção, com o alerta de que a falta da devida correção dos valores impedirá a quitação do débito. 
Autorizo a Sra. Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento desta decisão. 
Intime-se.  
Curitiba, 06 de julho de 2017. 
(a) PEDRO LUÍS SANSON CORAT – Relator” 
________________________ 
 
RECURSO ELEITORAL Nº 870-08.2016.6.16.0171 
PROCEDÊNCIA: ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR 
RECORRENTE(S) : JOSÉ AMAURI LOVATO 
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB: 30474/PR 
ADVOGADA: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB: 81977/PR 
RECORRIDO(S) : JUÍZO ELEITORAL DA 171ª ZONA 
RELATOR: DR. PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO 
 
Intimação, na forma da lei, do(s) advogado(s) da(s) parte(s), do inteiro teor do r. despacho exarado pelo Exmo. Dr. Paulo Afonso da Motta 
Ribeiro, d. Relator nos autos acima discriminados, com o seguinte teor: 
 
1. Diante do instrumento de Substabelecimento, sem reserva de poderes, juntado à fl. 228, defiro o pedido de vistas formulado pelo recorrente, 
pelo prazo de 05 dias, com fulcro no art. 107, II do Código de Processo Civil. 
2. Após o decurso do prazo, havendo manifestação da parte, voltem os autos.  
Curitiba, 06 de julho de 2017. 
(a) PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO – Relator” 
________________________ 
 
  

Coordenadoria de Sessões 
 
Pautas de Julgamento 

Relação nº 90/2017 
 
Publicação de Pauta para julgamento a partir da próxima sessão, respeitado o prazo de 24 horas, contado da publicação, dos processos 
abaixo relacionados: 
 
RECURSO ELEITORAL Nº 262-69.2016.6.16.0119 
PROCEDÊNCIA: CURIÚVA-PR (119ª ZONA ELEITORAL - CURIÚVA) 
RELATOR: DR. NICOLAU KONKEL JÚNIOR 
RECORRENTE(S)  : MINISTÉRIO  PÚBLICO ELEITORAL 
RECORRIDO(S)  : SILVANA MARIA DE OLIVEIRA 
Advogado : Helio Henrique de Camargo - OAB: 14816/PR 
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Advogada : Rafaela Camargo - OAB: 76161/PR 
RECORRIDO(S)  : VALDINEI FERREIRA MAINARDES 
Advogado : Helio Henrique de Camargo - OAB: 14816/PR 
Advogada : Rafaela Camargo - OAB: 76161/PR 
RECORRIDO(S)  : MAGNA DE OLIVEIRA 
Advogado : Helio Henrique de Camargo - OAB: 14816/PR 
Advogada : Rafaela Camargo - OAB: 76161/PR 
RECORRIDO(S)  : JOSEMAR DE SOUZA DINIZ 
Advogado : Helio Henrique de Camargo - OAB: 14816/PR 
Advogada : Rafaela Camargo - OAB: 76161/PR 
RECORRIDO(S)  : APARECIDA VIEIRA GONÇALVES 
Advogado : Jader Bastos Guilherme - OAB: 66000/PR 
Advogada : Rafaela Camargo - OAB: 76161/PR 
RECORRIDO(S)  : ARLINDO LISBOA 
Advogado : Jader Bastos Guilherme - OAB: 66000/PR 
Advogada : Rafaela Camargo - OAB: 76161/PR 
RECORRIDO(S)  : VALDIR LOPES FARIAS 
Advogado : Jader Bastos Guilherme - OAB: 66000/PR 
Advogada : Rafaela Camargo - OAB: 76161/PR 
__________________________________________________________________ 
 
RECURSO ELEITORAL Nº 414-12.2016.6.16.0154 
PROCEDÊNCIA: PAIÇANDU-PR (154ª ZONA ELEITORAL - MARINGÁ) 
RELATOR: DR. PEDRO LUÍS SANSON CORAT 
RECORRENTE(S)  : COLIGAÇÃO UNIDOS POR PAIÇANDU (PR/PTC/SD/PRTB) 
Advogado : Fernando Gustavo Knoerr - OAB: 21242/PR 
Advogada : Viviane Coêlho de Séllos Knoerr - OAB: 63587/PR 
Advogado : Marcelo de Souza Sampaio - OAB: 78156/PR 
RECORRIDO(S)  : TARCÍSIO MARQUES DOS REIS 
Advogado : Vitor Jose Borghi - OAB: 65314/PR 
Advogado : Alexis Eustatios Garbelini Kotsifas - OAB: 65260/PR 
Advogado : Samuel Fernando Hubler dos Santos - OAB: 69666/PR 
Advogado : Vanessa Egoroff - OAB: 77005/PR 
Advogado : Felipe Santos Martins - OAB: 75194/PR 
RECORRIDO(S)  : SANTO GARDINAL NETO 
Advogado : Vitor Jose Borghi - OAB: 65314/PR 
Advogado : Alexis Eustatios Garbelini Kotsifas - OAB: 65260/PR 
Advogado : Samuel Fernando Hubler dos Santos - OAB: 69666/PR 
Advogado : Vanessa Egoroff - OAB: 77005/PR 
Advogado : Felipe Santos Martins - OAB: 75194/PR 
______________________________________________________________________ 
 
RECURSO ELEITORAL Nº 208-91.2016.6.16.0123 
PROCEDÊNCIA: SÃO JORGE DO PATROCÍNIO-PR (123ª ZONA ELEITORAL - ALTÔNIA) 
RELATOR: DR. NICOLAU KONKEL JÚNIOR 
RECORRENTE(S)  : VALDELEI APARECIDO NASCIMENTO 
Advogado : Marcos José do Nascimento Gonçalves - OAB: 60993/PR 
Advogada : Manuela Toppel Portes - OAB: 68943/PR 
Advogado : João Paulo de Souza Cavalcante - OAB: 44096/PR 
RECORRENTE(S)  : APARECIDO FALLEIRO DE SOUZA 
Advogado : Marcos José do Nascimento Gonçalves - OAB: 60993/PR 
Advogada : Manuela Toppel Portes - OAB: 68943/PR 
Advogado : João Paulo de Souza Cavalcante - OAB: 44096/PR 
RECORRIDO(S)  : PARTIDO PROGRESSISTA - PP, (Comissão Provisória Municipal de São Jorge do Patrocínio/PR) 
Advogado : João Eduardo Caliani - OAB: 25114/PR 
Advogado : Rodrigo Caliani - OAB: 34414/PR 
__________________________________________________________________ 
 
RECURSO ELEITORAL Nº 433-03.2016.6.16.0062 
PROCEDÊNCIA: RIO AZUL-PR (62ª ZONA ELEITORAL - REBOUÇAS) 
RELATOR: DR. PEDRO LUÍS SANSON CORAT 
RECORRENTE(S)  : ANTONIO GALDINO FRANÇA JUNIOR 
Advogado : Fernando Gustavo Knoerr - OAB: 21242/PR 
Advogada : Viviane Coêlho de Séllos Knoerr - OAB: 63587/PR 
RECORRIDO(S)  : COLIGAÇÃO RIO AZUL, AGORA VAI (PSDB/PDT/PP/PTB/PHS/SD) 
Advogado : Gustavo Bonini Guedes - OAB: 41756/PR 
Advogada : Valquíria de Lourdes Santos Cuman - OAB: 74384/PR 
Advogado : Cassio Prudente Vieira Leite - OAB: 58425/PR 
Advogado : Leyner Luiz Giostri Cascão de Albuquerque Lima - OAB: 82680/PR 
Advogada : Carolina Padilha Ritzmann - OAB: 81441/PR 
Advogada : Camila Cotovicz Ferreira - OAB: 63569/PR 
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Advogado : Eduardo Weckl Pasetti - OAB: 80880/PR 
Advogado : Angelo Gabriel Baniski - OAB: 80108/PR 
RECORRIDO(S)  : RODRIGO SKALICZ SOLDA 
Advogado : Gustavo Bonini Guedes - OAB: 41756/PR 
Advogada : Valquíria de Lourdes Santos Cuman - OAB: 74384/PR 
Advogado : Cassio Prudente Vieira Leite - OAB: 58425/PR 
Advogado : Leyner Luiz Giostri Cascão de Albuquerque Lima - OAB: 82680/PR 
Advogada : Carolina Padilha Ritzmann - OAB: 81441/PR 
Advogada : Camila Cotovicz Ferreira - OAB: 63569/PR 
Advogado : Eduardo Weckl Pasetti - OAB: 80880/PR 
Advogado : Angelo Gabriel Baniski - OAB: 80108/PR 
RECORRIDO(S)  : RENATO HRINCZUK 
Advogado : Gustavo Bonini Guedes - OAB: 41756/PR 
Advogada : Valquíria de Lourdes Santos Cuman - OAB: 74384/PR 
Advogado : Cassio Prudente Vieira Leite - OAB: 58425/PR 
Advogado : Leyner Luiz Giostri Cascão de Albuquerque Lima - OAB: 82680/PR 
Advogada : Carolina Padilha Ritzmann - OAB: 81441/PR 
Advogada : Camila Cotovicz Ferreira - OAB: 63569/PR 
Advogado : Eduardo Weckl Pasetti - OAB: 80880/PR 
Advogado : Angelo Gabriel Baniski - OAB: 80108/PR 
__________________________________________________________________ 
 
RECURSO ELEITORAL Nº 432-18.2016.6.16.0062 
PROCEDÊNCIA: RIO AZUL-PR (62ª ZONA ELEITORAL - REBOUÇAS) 
RELATOR: DR. PEDRO LUÍS SANSON CORAT 
RECORRENTE(S)  : ANTONIO GALDINO FRANÇA JUNIOR 
Advogado : Fernando Gustavo Knoerr - OAB: 21242/PR 
Advogada : Viviane Coêlho de Séllos Knoerr - OAB: 63587/PR 
RECORRIDO(S)  : COLIGAÇÃO RIO AZUL, AGORA VAI (PSDB/PDT/PP/PTB/PHS/SD) 
Advogado : Gustavo Bonini Guedes - OAB: 41756/PR 
Advogada : Valquíria de Lourdes Santos Cuman - OAB: 74384/PR 
Advogado : Cassio Prudente Vieira Leite - OAB: 58425/PR 
Advogado : Leyner Luiz Giostri Cascão de Albuquerque Lima - OAB: 82680/PR 
Advogada : Carolina Padilha Ritzmann - OAB: 81441/PR 
Advogada : Camila Cotovicz Ferreira - OAB: 63569/PR 
Advogado : Eduardo Weckl Pasetti - OAB: 80880/PR 
Advogado : Angelo Gabriel Baniski - OAB: 80108/PR 
RECORRIDO(S)  : RODRIGO SKALICZ SOLDA 
Advogado : Gustavo Bonini Guedes - OAB: 41756/PR 
Advogada : Valquíria de Lourdes Santos Cuman - OAB: 74384/PR 
Advogado : Cassio Prudente Vieira Leite - OAB: 58425/PR 
Advogado : Leyner Luiz Giostri Cascão de Albuquerque Lima - OAB: 82680/PR 
Advogada : Carolina Padilha Ritzmann - OAB: 81441/PR 
Advogada : Camila Cotovicz Ferreira - OAB: 63569/PR 
Advogado : Eduardo Weckl Pasetti - OAB: 80880/PR 
Advogado : Angelo Gabriel Baniski - OAB: 80108/PR 
RECORRIDO(S)  : RENATO HRINCZUK 
Advogado : Gustavo Bonini Guedes - OAB: 41756/PR 
Advogada : Valquíria de Lourdes Santos Cuman - OAB: 74384/PR 
Advogado : Cassio Prudente Vieira Leite - OAB: 58425/PR 
Advogado : Leyner Luiz Giostri Cascão de Albuquerque Lima - OAB: 82680/PR 
Advogada : Carolina Padilha Ritzmann - OAB: 81441/PR 
Advogada : Camila Cotovicz Ferreira - OAB: 63569/PR 
Advogado : Eduardo Weckl Pasetti - OAB: 80880/PR 
Advogado : Angelo Gabriel Baniski - OAB: 80108/PR 
__________________________________________________________________ 
 
RECURSO ELEITORAL Nº 838-56.2016.6.16.0121 
PROCEDÊNCIA: MARECHAL CÂNDIDO RONDON-PR (121ª ZONA ELEITORAL - MARECHAL CÂNDIDO RONDON) 
RELATOR: DR. NICOLAU KONKEL JÚNIOR 
RECORRENTE(S)  : WILSON ALVES MORAES 
Advogada : Cileuza Maria Moraes - OAB: 62997/PR 
RECORRIDO(S)  : JUÍZO ELEITORAL DA 121ª ZONA 
 
  

Seção de Acórdãos 

Acórdãos, Decisões e Resoluções 
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RELAÇÃO N.º 116/2017 
 
 
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO  
 
SESSÃO DE 03/07/2017 
 
SEGREDO DE JUSTIÇA 
ACÓRDÃO N.º 53.167 
RECURSO ELEITORAL Nº 61-86.2016.6.16.0019 
PROTOCOLO: 88.574/2016 
PROCEDÊNCIA: SIGILOSO 
RECORRENTE: SIGILOSO 
ADVOGADO: MARCELO VANZELLI - OAB: 21593/PR 
ADVOGADO: LUIZ MIGUEL VIDAL - OAB: 30028/PR 
RECORRIDO: SIGILOSO 
RECORRIDO: SIGILOSO 
RECORRIDO: SIGILOSO 
ADVOGADO: FLÁVIO JOSÉ DE OLIVEIRA CHUEIRE - OAB: 21375/PR 
ADVOGADA: FABÍOLA HELEN WENDPAP CHUEIRE - OAB: 23347/PR 
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO 
 
Vistos, relatados e discutidos os autos acima citados, ACORDAM os Juízes do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, por (...) de 
votos, em conhecer do Recurso, afastar a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do 
relator. 
____________________ 
 
ACÓRDÃO N.º 53.168 
RECURSO CRIMINAL Nº 234-92.2016.6.16.0122 
PROCEDÊNCIA: SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR (122ª ZONA ELEITORAL – SÃO MIGUEL DO IGUAÇU) 
RECORRENTE: JOÃO MARIA TEIXEIRA DA SILVA 
ADVOGADO: GUILHERME OLIVO ALAMINI - OAB: 58482/PR 
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
RELATOR DESIGNADO: DR. PEDRO LUÍS SANSON CORAT 
 
EMENTA – RECURSO CRIMINAL. INJÚRIA ELEITORAL. ART. 326 DO CÓDIGO ELEITORAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA ELEITORAL. REJEIÇÃO. FATO QUE, EM PRINCÍPIO, PODE AFETAR A PROPAGANDA ELEITORAL. MÉRITO. FATO ATÍPICO 
ANTE A FALTA DE DOLO ESPECÍFICO. CRÍTICAS ÁCIDAS, CÁUSTICAS E FEROZES INERENTES AO DEBATE ELEITORAL. 
ABSOLVIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO INCISO III DO ART. 386 DO CPP. RECURSO CRIMINAL CONHECIDO E PROVIDO COM O 
JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PENAL.  
1.A competência para julgamento de eventual prática de injúria praticada em propaganda eleitoral ou que tenha fins eleitorais, ainda que neste 
último caso praticada antes do início do período eleitoral, é da Justiça Eleitoral. 
2.A publicação de texto em perfil da rede social Facebook contendo críticas ácidas, cáusticas e ferozes aos ocupantes de cargos públicos em 
razão da responderem a ações civis públicas por improbidade administrativa não caracteriza o delito de Injúria Eleitoral ante a ausência do 
necessário dolo específico, estando a conduta protegida pela garantia constitucional da liberdade de expressão. 
3.A atipicidade do fato acarreta a absolvição do acusado, com amparo no inciso III do art. 386 do Código de Processo Penal. 
4.Recurso criminal conhecido e provido com o julgamento de improcedência da ação penal.  
 
Vistos, relatados e discutidos os autos acima citados, ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, por unanimidade de 
votos, em conhecer do recurso criminal, afastando a preliminar de incompetência da Justiça Eleitoral e, no mérito, por maioria de votos, em dar 
provimento ao recurso e julgar improcedente a ação penal, tudo nos termos do voto do Redator Designado. Votos vencidos: Dr. Josafá Antônio 
Lemes e Des. Luís Taro Oyama. 
____________________ 
 
SESSÃO DE 06/07/2017 
 
ACÓRDÃO N.º 53.202 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 601-94.2016.6.16.0000 
PROCEDÊNCIA: CURITIBA - PR 
EMBARGANTE(S): PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL, (Diretório Estadual) 
ADVOGADO: MYKAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - OAB: 55172/PR 
ADVOGADO: VICTOR ALEXANDER MAZURA - OAB: 55098/PR 
ADVOGADO: LUCAS GUIDES LIBARDONI - OAB: 68931/PR 
RELATOR: DR. PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO 
 
EMENTA – ELEIÇÕES 2016 – PRESTAÇÃO DE CONTAS- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES INEXISTENTES – EMBARGOS 
CONHECIDOS E REJEITADOS. 
1. A oposição de embargos de declaração, consoante o disposto no art. 275 do Código Eleitoral, é restrita às hipóteses de obscuridade, 
contradição ou omissão no julgado. 
2.  Embargos conhecidos e rejeitados. 
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Vistos, relatados e discutidos os autos acima citados, ACORDAM os Juízes integrantes do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, à 
unanimidade de votos, em conhecer os embargos declaratórios e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do Relator, que integra essa 
decisão. 
____________________ 
 
ACÓRDÃO N.º 53.197 
RECURSO ELEITORAL Nº 409-11.2016.6.16.0050 
PROCEDÊNCIA: ARAUCÁRIA – PR (50ª ZONA ELEITORAL – ARAUCÁRIA) 
RECORRENTE: ANA EULALIA E SILVA COSTA 
ADVOGADA: CRISTIANNE MARIA GONZAGA NATAL - OAB: 21583/PR 
ADVOGADO: ENERZON DARCY HARGER VIEIRA - OAB: 79260/PR 
RECORRIDO: JUÍZO ELEITORAL DA 50ª ZONA 
RELATOR: DR. PEDRO LUÍS SANSON CORAT 
 
EMENTA – ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. CONVERSÃO DO RITO SIMPLIFICADO 
PARA O RITO ORDINÁRIO EM RAZÃO DO PARECER CONCLUSIVO PELA DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. NECESSIDADE DE 
INTIMAÇÃO DO PRESTADOR DAS CONTAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 62 DA RES. 23.463/15 DO C. TSE. NULIDADE RECONHECIDA, 
DE OFICIO. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. 
1. Conforme previsão expressa do art. 62 da Res. nº 23.463/TSE, na conversão do feito da prestação de contas de simplificado para 
ordinário em razão das irregularidades reconhecidas no parecer conclusivo deve o prestador das contas ser intimado para se defender, sob 
pena de caracterização de nulidade consistente na ofensa às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa.  
2. Não se antevendo a possibilidade de, no estado em que se encontram, serem as contas aprovadas, ainda que com ressalvas, o 
reconhecimento da nulidade é imperioso. 
3. Nulidade da sentença reconhecida ex officio.  
4. Recurso conhecido e prejudicado. 
 
Vistos, relatados e discutidos os autos citados, ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, por unanimidade de votos, em 
conhecer do recurso interposto e, no mérito, entender-lhe prejudicado ante o reconhecimento, de ofício, de nulidade no processamento do 
feito, nos termos do voto do Relator, que integra esta decisão. 
____________________ 
 
ACÓRDÃO N.º 53.199 
RECURSO ELEITORAL Nº 349-39.2016.6.16.0082 
PROCEDÊNCIA: ABATIÁ – PR (82ª ZONA ELEITORAL – RIBEIRÃO DO PINHAL) 
RECORRENTE: SERGIO ESCARABEL 
ADVOGADO: SERGIO PAES LEITE - OAB: 73073/PR 
RECORRIDO: JUÍZO ELEITORAL DA 82ª ZONA 
RELATOR: DR. PEDRO LUÍS SANSON CORAT 
 
EMENTA – ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. OMISSÃO DE ARRECADAÇÃO E 
DESPESA. CONFISSÃO. DESPESA PAGA COM VERBAS QUE NÃO TRAMITARAM PELA CONTA BANCÁRIA. OMISSÃO DE ANOTAÇÃO 
DA DESPESA NAS CONTAS. IRREGULARIDADES GRAVES. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 
IRREGULARIDADE QUE REPRESENTA 68,41% DO TOTAL DA ARRECADAÇÃO INFORMADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. 
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
1. A confissão da realização de despesas com verbas que não tramitaram pela conta bancária de campanha combinada com a omissão da 
mesma despesa nas contas impede que a Justiça Eleitoral realize a fiscalização das contas e, por consequência, impõe a sua desaprovação. 
2. Não é possível superar irregularidade na prestação das contas, por meio da aplicação do princípio da proporcionalidade, quando se constata 
que a omissão de arrecadação equivale a 68,41% do total da arrecadação regularmente informada nas contas. 
3. Recurso conhecido e improvido. 
 
Vistos, relatados e discutidos os autos acima citados, ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, por unanimidade de 
votos, em conhecer do recurso eleitoral e, no mérito, por unanimidade, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. 
____________________ 
 
ACÓRDÃO N.º 53.196 
RECURSO ELEITORAL Nº 864-98.2016.6.16.0171 
PROCEDÊNCIA: ALMIRANTE TAMANDARÉ -PR (171ª ZONA ELEITORAL, ALMIRANTE TAMANDARÉ) 
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
RECORRIDO: VALTEMIR HONÓRIO DOS SANTOS 
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB: 30474/PR 
ADVOGADA: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB: 81977/PR 
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALÉRIO - OAB: 31447/PR 
RELATOR: DR. PEDRO LUÍS SANSON CORAT 
 
EMENTA – ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE 
DEMONSTRAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OMISSÕES DE GASTOS DE CAMPANHA 
OU DE IRREGULARIDADES NAS CONTAS. APROVAÇÃO DAS CONTAS ACERTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
1.O recebimento de doações estimadas em dinheiro consistentes no uso de quatro veículos automotores sem a presença de gastos com 
combustíveis, notadamente quando os contratos de cessão impunham ao Cessionário o pagamento deste insumo, é causa de irregularidade 
nas contas que desafia esclarecimentos.  
2.A incongruência entre os recibos eleitorais que informam as doações estimadas em dinheiro consistente na prestação de serviços voluntários 
e a documentação necessária para sua demonstração autoriza o aprofundamento da análise das contas e, caso mantida a incongruência, a 
eventual desaprovação das contas. 



Ano IX - Número 124 Curitiba, terça-feira, 11 de julho de 2017 Página 21 

 

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 

3.Ausente o pedido de reforma do mérito da decisão para o fim de julgar desaprovadas as contas não é lícito ao Poder Judiciário proferir 
decisão neste sentido. 
4.Inexistentes elementos que indiquem a existência de gastos omitidos ou divergentes na prestação de contas, correta a sua aprovação.   
5.Recurso conhecido e improvido.  
 
Vistos, relatados e discutidos os autos acima citados, ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, por unanimidade de 
votos, em conhecer do recurso eleitoral e, no mérito, por unanimidade, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. 
______________________ 
 
ACÓRDÃO N.º 53.201 
AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 254-27.2017.6.16.0000 
PROCEDÊNCIA: CURITIBA - PR (145ª ZONA ELEITORAL – CURITIBA) 
AGRAVANTE: ROBERTO ROSA REIS 
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB: 42621/PR 
ADVOGADO: EDUARDO VIEIRA DE SOUZA BARBOSA - OAB: 48709/PR 
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB: 42637/PR 
ADVOGADO: JULIAN FLEURY ROCHA - OAB: 61193/PR 
AGRAVADO: LUCIANA VARELLA CARRASCO, (Juíza da 145ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR) 
AGRAVADO: JOSIANE MOREIRA GARCIA, (Chefe de Cartório da 145ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR) 
RELATOR: DR. PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO 
 
EMENTA - ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. 
VEREADOR. SENTENÇA DE APROVAÇÃO COM RESSALVAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO 
PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA EM NOME DE UM DOS PATRONOS. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.  
1.A intimação da sentença em processo de prestação de contas de campanha se perfaz com a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, em 
nome de um dos patronos outorgados na procuração.  
2.Desnecessidade de intimação da decisão em nome de todos os patronos constituídos, os quais integram a expressão “outros”. Precedentes 
do TSE (Agravo de Instrumento nº 6042, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio). 
3.Agravo Regimental conhecido e desprovido. 
 
Vistos, relatados e discutidos os autos acima citados, ACORDAM os Juízes do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, por 
unanimidade de votos, em conhecer do AGRAVO REGIMENTAL e, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator, que integra essa 
decisão. 
____________________ 
 
ACÓRDÃO N.º 53.198 
RECURSO ELEITORAL Nº 860-61.2016.6.16.0171 
PROCEDÊNCIA: CAMPO MAGRO – PR (171ª ZONA ELEITORAL – ALMIRANTE TAMANDARÉ) 
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
RECORRIDO: EUCLIDES AMARILDO RIBAS MACHADO 
ADVOGADA: ANA ARLINDA RIBAS MACHADO - OAB: 60198/PR 
RELATOR: DR. PEDRO LUÍS SANSON CORAT 
 
EMENTA – ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE 
DEMONSTRAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE ARRECADAÇÃO DE RECURSOS E DA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS OU AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OMISSÕES DE ARRECADAÇÃO E GASTOS DE CAMPANHA OU DE IRREGULARIDADES 
NAS CONTAS. PROVA DESNECESSÁRIA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO PRESTADOR DAS CONTAS. RECURSO CONHECIDO E 
IMPROVIDO. 
1. É lícita a realização de campanha sem a arrecadação de valores em pecúnia e sem a consequente realização de despesas com a 
aquisição de combustíveis. 
2. Uma vez que os procedimentos de circularização e fiscalização empreendidos pela Justiça Eleitoral demonstram a inexistência de 
arrecadação de valores em pecúnia ou da aquisição de combustíveis pelo prestador das contas se revela desproporcional exigir que ele faça 
nova prova negativa confirmando a inexistência dos fatos. 
3. Recurso conhecido e improvido.  
 
Vistos, relatados e discutidos os autos acima citados, ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, por unanimidade de 
votos, em conhecer do recurso eleitoral e, no mérito, por unanimidade, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. 
____________________ 
 
ACÓRDÃO N.º 53.195 
PETIÇÃO Nº 611-41.2016.6.16.0000 
PROCEDÊNCIA: CURITIBA - PR 
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP, (Diretório Estadual) 
REQUERENTE: JORGE LUIZ DE PAULA MARTINS, (Presidente do Diretório Estadual) 
REQUERENTE: CARLOS ALBERTO DOMBECK, (Tesoureiro do Diretório Estadual) 
ADVOGADO: ANDERSON LUIZ PINHEIRO COLAÇO - OAB: 67653/PR 
RELATOR: DR. PEDRO LUÍS SANSON CORAT 
 
EMENTA – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2007. JULGAMENTO ORIGINÁRIO DAS CONTAS COMO NÃO 
PRESTADAS. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO. ART.  59 DA RES. 23.464/15 DO C. TSE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TODOS OS 
DOCUMENTOS EXIGIDOS EM LEI. REGULARIZAÇÃO INDEFERIDA.  
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1.  Não é possível o deferimento do pedido de regularização de contas partidárias relativas a exercício financeiro, anteriormente 
julgadas como não prestadas, sem a apresentação dos documentos exigidos pelo art. 59 da Res. 23.464/15 do C. TSE. 
2.  Certo é que alguns dos documentos exigidos pelo art. 59 da Res. 23.464/15 do C. TSE, caso inexistentes à época, não poderão mais 
ser produzidos, como os extratos de conta bancária que não foi aberta. Logo, a exigência de documentos para a regularização das contas deve 
ser compatível com a possibilidade de sua produção. 
3. A escrituração de livros Diário e Razão é obrigação contábil imposta a todos os Partidos Políticos e não representa documento que 
não pode ser exibido atualmente, motivo pelo qual a falta de sua apresentação impede a regularização das contas por desatendimento do 
contido no art. 59 da Res. 23.464/15 do C. TSE. 
4. Pedido de Regularização indeferido. 
 
Vistos, relatados e discutidos os autos acima citados, ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, por unanimidade de 
votos, em indeferir o pedido de regularização das contas do Diretório Estadual do Partido Republicano Progressista, relativas ao exercício 
financeiro de 2007, nos termos do voto do Relator.    
____________________ 
 
ACÓRDÃO N.º 53.200 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 244-76.2016.6.16.0142 
PROCEDÊNCIA: DOURADINA – PR (142ª ZONA ELEITORAL - UMUARAMA) 
EMBARGANTE: COLIGAÇÃO DOURADINA NO CAMINHO CERTO (PSC/PMDB/PSDB/PHS) 
ADVOGADO: GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO - OAB: 61030/PR 
EMBARGADO: JOÃO JORGE SOSSAI 
EMBARGADO: MARCOS LARUSSA GIL 
ADVOGADO: JOSÉ PENTO NETO - OAB: 5316/PR 
ADVOGADO: MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO - OAB: 54270/PR 
ADVOGADO: PAULO ARANTES MEDEIROS - OAB: 56967/PR 
ADVOGADO: JOSÉ PENTO JÚNIOR - OAB: 77684/PR 
RELATOR: DR. PEDRO LUÍS SANSON CORAT 
 
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA NO JULGADO. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.  
1. Não padece de omissão o acórdão que enfrentou em seu corpo, explicitamente, a matéria apontada como omissa nos embargos de 
declaração. 
2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 
 
Vistos, relatados e discutidos os autos acima citados, ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, por unanimidade de 
votos, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, tudo nos termos do voto do Relator. 
____________________ 
 
ACÓRDÃO N.º 53.191 
RECURSO ELEITORAL Nº 851-02.2016.6.16.0171 
PROCEDÊNCIA: CAMPO MAGRO – PR (171ª ZONA ELEITORAL – ALMIRANTE TAMANDARÉ) 
RECORRENTE: SANDRO DIAS GONÇALVES 
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB: 46984/PR 
ADVOGADA: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB: 45149/PR 
ADVOGADA: EDIMARA GOMES DE CAMARGO - OAB: 82493/PR 
ADVOGADO: HENRIQUE LANDUCCI LUCAS - OAB: 80242/PR 
RECORRIDO: JUÍZO ELEITORAL DA 171ª ZONA 
RELATOR: DR. JOSAFÁ ANTONIO LEMES 
 
EMENTA – RECURSO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2016 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO – CARGO DE VEREADOR – CONTAS 
DESAPROVADAS – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS – EXTRATOS JUNTADOS AOS AUTOS PELA 
PRÓPRIA JUSTIÇA ELEITORAL – OMISSÃO SUPRIDA – PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. A apresentação do extrato bancário pelo órgão da Justiça Eleitoral supre a omissão que fundamenta a decisão de primeiro grau, que 
desaprovou as contas do candidato. Precedente TRE/PR: PC nº 85017, Rel. Dr. Josafá Antonio Lemes, Julgado em 14/06/2017. 
2. Recurso conhecido e parcialmente provido para aprovar com ressalvas as contas do candidato. 
 
Vistos, relatados e discutidos os autos acima citados, ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, por unanimidade de 
votos, em conhecer do recurso eleitoral e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator. 
____________________ 
 
ACÓRDÃO N.º 53.193 
RECURSO ELEITORAL Nº 880-52.2016.6.16.0171 
PROCEDÊNCIA: CAMPO MAGRO – PR (171ª ZONA ELEITORAL – ALMIRANTE TAMANDARÉ) 
RECORRENTE: ROBERTO CARLOS SOARES 
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB: 46984/PR 
ADVOGADA: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB: 45149/PR 
ADVOGADA: EDIMARA GOMES DE CAMARGO - OAB: 82493/PR 
ADVOGADO: HENRIQUE LANDUCCI LUCAS - OAB: 80242/PR 
RECORRIDO: JUÍZO ELEITORAL DA 171ª ZONA 
RELATOR: DR. JOSAFÁ ANTONIO LEMES 
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EMENTA – RECURSO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2016 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO – CARGO DE VEREADOR – CONTAS 
DESAPROVADAS – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS – EXTRATOS JUNTADOS AOS AUTOS PELA 
PRÓPRIA JUSTIÇA ELEITORAL – OMISSÃO SUPRIDA – PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. A apresentação do extrato bancário pelo órgão da Justiça Eleitoral supre a omissão que fundamenta a decisão de primeiro grau, que 
desaprovou as contas do candidato. Precedente TRE/PR: PC nº 85017, Rel. Dr. Josafá Antonio Lemes, Julgado em 14/06/2017. 
2. Recurso conhecido e parcialmente provido para aprovar com ressalvas as contas do candidato. 
 
Vistos, relatados e discutidos os autos acima citados, ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, por unanimidade de 
votos, em conhecer do recurso eleitoral e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator. 
____________________ 
 
ACÓRDÃO N.º 53.194 
RECURSO ELEITORAL Nº 881-37.2016.6.16.0171 
PROCEDÊNCIA: CAMPO MAGRO – PR (171ª ZONA ELEITORAL – ALMIRANTE TAMANDARÉ) 
RECORRENTE: VALDIR JOSE COSTA 
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB: 46984/PR 
ADVOGADA: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB: 45149/PR 
ADVOGADA: EDIMARA GOMES DE CAMARGO - OAB: 82493/PR 
ADVOGADO: HENRIQUE LANDUCCI LUCAS - OAB: 80242/PR 
RECORRIDO: JUÍZO ELEITORAL DA 171ª ZONA 
RELATOR: DR. JOSAFÁ ANTONIO LEMES 
 
EMENTA – RECURSO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2016 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO – CARGO DE VEREADOR – CONTAS 
DESAPROVADAS – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS – EXTRATOS JUNTADOS AOS AUTOS PELA 
PRÓPRIA JUSTIÇA ELEITORAL – OMISSÃO SUPRIDA – PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. A apresentação do extrato bancário pelo órgão da Justiça Eleitoral supre a omissão que fundamenta a decisão de primeiro grau, que 
desaprovou as contas do candidato. Precedente TRE/PR: PC nº 85017, Rel. Dr. Josafá Antonio Lemes, Julgado em 14/06/2017. 
2. Recurso conhecido e parcialmente provido para aprovar com ressalvas as contas do candidato. 
 
Vistos, relatados e discutidos os autos acima citados, ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, por unanimidade de 
votos, em conhecer do recurso eleitoral e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator. 
____________________ 
 
ACÓRDÃO N.º 53.192 
RECURSO ELEITORAL Nº 878-82.2016.6.16.0171 
PROCEDÊNCIA: CAMPO MAGRO – PR (171ª ZONA ELEITORAL – ALMIRANTE TAMANDARÉ) 
RECORRENTE: CLAUDIO CESAR CASAGRANDE 
RECORRENTE: OSMAR JOSE LEONARDI 
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB: 46984/PR 
ADVOGADA: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB: 45149/PR 
ADVOGADA: EDIMARA GOMES DE CAMARGO - OAB: 82493/PR 
ADVOGADO: HENRIQUE LANDUCCI LUCAS - OAB: 80242/PR 
RECORRIDO: JUÍZO ELEITORAL DA 171ª ZONA 
RELATOR: DR. JOSAFÁ ANTONIO LEMES 
 
EMENTA – RECURSO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2016 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO – CARGO DE PREFEITO – CONTAS 
DESAPROVADAS – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS – INTERESSADO DEVIDAMENTE INTIMADO PARA 
SUPRIR A IRREGULARIDADE – INÉRCIA DA PARTE – DESAPROVAÇÃO – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EM GRAU 
RECURSAL – PRECLUSÃO – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO 1º, DO ART. 64 DA RESOLUÇÃO TSE 23.463/2015 - DESPROVIDO. 
1. “No processo de prestação de contas, não se admitem, em regra, esclarecimentos apresentados na fase recursal, quando o 
candidato, intimado para o saneamento das falhas detectadas pela unidade técnica, deixa de se manifestar. Incidência da regra da preclusão.”  
Precedentes TSE: Agravo de Instrumento nº 160242, Acórdão, Relator(a) Min. Rosa Maria Weber Candiota Da Rosa, Publicação:  DJE - Diário 
de justiça eletrônico, Data 03/10/2016; Recurso Especial Eleitoral nº 132269, Acórdão, Relator(a) Min. João Otávio De Noronha, Publicação:  
DJE - Diário de justiça eletrônico, Volume, Tomo 184, Data 28/09/2015. 
2. Candidato devidamente intimado para suprir irregularidade encontrada na sua prestação de contas de campanha eleitoral, constando 
de forma específica e identificada pela unidade Técnica, não sendo atendida no tempo legal, incide o instituto da preclusão previsto no 
parágrafo 1º do art. 64, da Resolução TSE 23.463/2015. 
3. Recurso conhecido e desprovido. 
 
Vistos, relatados e discutidos os autos acima citados, ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, por unanimidade de 
votos, em conhecer do recurso eleitoral e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. 
____________________ 
 
PUBLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO  
 
RESOLUÇÃO Nº 772/2017 
 
Aprova o 1º Aditivo ao Plano de Obras do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para o período de 2016-2017. 
 
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, no exercício de suas atribuições e considerando as recomendações do Conselho 
Nacional de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, e  



Ano IX - Número 124 Curitiba, terça-feira, 11 de julho de 2017 Página 24 

 

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 

CONSIDERANDO a Resolução nº 753/2016, que aprovou o Plano de Obras do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para o período de 
2016/2017; 
CONSIDERANDO as premissas da economicidade, sustentabilidade, eficiência e transparência; 
CONSIDERANDO que a obra de construção da Central de Gestão e Reciclagem de Urnas Eletrônicas ficou prejudicada em razão de 
indisponibilidade orçamentária do Tribunal Superior Eleitoral, que atuava em parceria no projeto; 
CONSIDERANDO a necessidade de priorizar a instalação de um estúdio de produção de materiais audiovisuais para o aprimoramento da 
educação à distância, produção de vídeos institucionais e transmissão das sessões de julgamento ao vivo, conforme Resolução CNJ nº 
215/2015 e a necessária adaptação e ampliação da Sala de Sessões; 
RESOLVE: 
Art. 1º  Aprovar o 1º Aditivo ao Plano de Obras da Justiça Eleitoral do Paraná para o período 2016-2017, com a exclusão da obra de Central de 
Gestão e Reciclagem de Urnas Eletrônicas e inclusão da ampliação do Edifício-Sede do TRE/PR, conforme Anexo  desta Resolução. 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
SALA DE SESSÕES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, EM 06 DE JULHO DE 2017. 
Des. ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA 
Presidente 
Des. LUIZ TARO OYAMA - Ausência justificada 
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral 
JOSAFÁ ANTONIO LEMES 
NICOLAU KONKEL JUNIOR 
PEDRO LUIS SANSON CORAT 
PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO 
ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO 
ALESSANDRO JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA  
Procurador Regional Eleitoral 
 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ 
1º TERMO ADITIVO 
PLANO DE OBRAS 2016-2017 
Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira 
Presidente 
Mônica Miranda Gama Monteiro 
Diretora Geral 
 
APRESENTAÇÃO 
Este 1º Termo Aditivo ao Plano de Obras do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborado para os anos de 2016 a 2017, tem por objetivo 
excluir a obra de construção da Central de Gestão e Reciclagem de Urnas Eletrônicas e inserir as obras de reforma e adequação de espaço 
para instalação de um estúdio de produção de materiais audiovisuais e reforma e ampliação da Sala de Sessões. 
A construção da Central de Gestão e Reciclagem de Urnas Eletrônicas era um projeto em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral e este 
informou que não há disponibilidade orçamentária, neste exercício, para a execução da referida obra e que dificilmente seria possível incluí-la 
na Proposta Orçamentária para 2018 porque diversos regionais já estão listados como prioridade para finalização de obras de construção de 
suas sedes e, desta forma, o projeto ficou inviabilizado, conforme explanado no Processo Administrativo Digital deste TRE de número 8934/16. 
No tocante as novas obras, planeja-se criar um estúdio de produção e pós produção de materiais audiovisuais com estrutura de isolamento 
acústico com possibilidade de criação de ambientes diversos para realização de vídeos e outros elementos de mídia digital que atendam as 
demandas de serviços audiovisuais. 
Com a modernização dos sistemas de comunicação, principalmente na área de educação à distância a criação deste estúdio facilitará o 
acesso às informações, treinamentos e tutoriais para servidores da capital e interior com maior agilidade e rapidez, evitando-se deslocamentos 
e, consequentemente, reduzindo-se custos. 
Serão produzidos, também, materiais institucionais para mídia de rádio e televisão abrangendo municípios e logradouros de difícil acesso de 
informações inerentes a assuntos da Justiça Eleitoral, sendo feitos de forma profissional com linguagem técnica usada em televisão, facilitando 
o repasse de informações. 
Para esta obra será reformada uma sala que fica anexa ao restaurante deste Tribunal, com uma área de 217,67m², contendo dois banheiros 
(masculino e feminino), de 7,09m² e 7,73m², respectivamente. Serão reaproveitados aproximadamente 100m² de piso e no restante do espaço 
será colocado piso emborrachado. Algumas janelas serão adaptadas e outras substituídas por visores acústicos.  
Com relação a sustentabilidade serão utilizados materiais com menor potencial ofensivo ao meio ambiente descritos na planilha de custos e 
conferidos pela Seção de Obras e Projetos deste Tribunal.  
Quando finalizada a obra, teremos uma sala com capacidade de movimentação dos elementos do estúdio como: luzes, tripés, câmeras e 
cenários para ambientalização das vídeo aulas e outras peças. Área para depósito de material de filmagem e fotografia, banheiro e sala de 
preparação para professores e treinadores. 
O valor estimado para a construção da Estúdio é de, aproximadamente, R$ 261.000,00, com um prazo de execução de quatro meses e início 
previsto para o 1º semestre de 2017. 
Outra obra que se pretende fazer é a reforma e ampliação da Sala de Sessões deste Tribunal, aumentando consideravelmente o número de 
lugares a fim de se dar melhor acomodação aos visitantes, clientes internos e membros da Corte e adequando o ambiente para o cumprimento 
da Resolução 215/2015 do Conselho Nacional de Justiça que determina seja dada publicidade às Sessões de Julgamento, devendo, sempre 
que possível, serem transmitidas ao vivo pela internet. 
A Sala de Sessões foi construída há muitos anos sendo utilizada desde a inauguração do TRE, em 1998, sem passar por qualquer grande 
adequação até o momento. Por esse motivo, o espaço que foi idealizado de acordo com a realidade do TRE daquela época, carece de 
atualizações, identificando-o com a atual realidade da Justiça Eleitoral. 
O projeto contempla uma ampliação na edificação de 85m², passando de 200m² para 285m², o aumento no número de cadeiras de 116 para 
168 cadeiras, a substituição do forro escuro por um claro para melhoria na qualidade da iluminação, colocação de lâmpadas de led para 
atender a política da sustentabilidade e a construção de uma sala técnica dotada de infraestrutura que possibilite a instalação dos 
equipamentos para transmissão ao vivo das Sessões de Julgamentos da Corte deste Egrégio Tribunal.  
O valor estimado para reforma e ampliação da Sala de Sessões é de R$ 465.000,00 com um prazo de execução de, aproximadamente, três 
meses, com início previsto para o 2º semestre de 2017. 
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Cabe ressaltar que as obras do Estúdio e da sala de Sessões serão custeadas por um crédito especial, no valor de R$ 900.000,00, solicitado 
ao Congresso Nacional no mês de março deste ano, para o qual foi oferecido como fonte as emendas individuais apresentadas pelos 
parlamentares da bancada paranaense na Lei Orçamentária Anual de 2017 para a construção da Central de Urnas, no valor de R$ 800.000,00 
e para o Fórum Eleitoral de Terra Roxa, no valor de R$ 100.000,00. Como a Central de Urnas não será mais construída e o Fórum Eleitoral de 
Terra Roxa já está em funcionamento desde 2015, foi solicitada autorização dos parlamentares para redestinar estes orçamentos para 
Ampliação do Edifício-Sede (obras acima) os quais foram favorável. 
Com estas alterações o ranking de priorização do Plano de Obras deste TRE ficou: 
Priorização Nome da Ação 
1 Ampliação do Edifício-Sede do TRE-PR 
2 Parque Gerador de Energia Fotovoltaica 
Encontram-se inseridos os detalhamentos dos cronogramas de execução das obras inseridas: 
 
ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DOS PROJETOS DAS OBRAS 
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - ESTÚDIO 
ITEM DESCRIÇÃO R$ TOTAL % MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 
    R$ % R$ % R$ % R$ % 
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 5.945,38               2,28%  R$ 5.945,38 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
 0,00% R$ 0,00 0,00% 
2 PORTA DE VIDRO 1 (3,00X2,95M) R$ 3.077,23               1,18%  R$ 3.077,23 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 
0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 
3 PORTA DE VIDRO 2 (3,80X4,20M) R$ 7.717,72               2,96%  R$ 7.717,72 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 
0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 
4 DIVISÓRIA DE VIDRO_ASSOCIAÇÃO / RESTAURANTE R$ 19.562,97               7,50%  R$ 9.781,49 50,00% R$ 
9.781,49 50,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 
5 ESTÚDIO_SALA TÉCNICA R$ 14.156,61               5,42%  R$ 7.078,31 50,00% R$ 7.078,31 50,00% R$ 
0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 
6 ESTÚDIO_SALA AUDIO R$ 35.097,73             13,45%  R$ 11.699,24 33,33% R$ 11.699,24 33,33% R$ 
0,00 0,00% R$ 11.699,24 33,33% 
7 ESTÚDIO R$ 101.852,40             39,02%  R$ 33.950,80 33,33% R$ 33.950,80 33,33% R$ 0,00
 0,00% R$ 33.950,80 33,33% 
8 ESCRITÓRIOS_HALL R$ 19.230,51               7,37%  R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 9.615,26
 50,00% R$ 9.615,26 50,00% 
9 DEPOSITO R$ 7.250,53               2,78%  R$ 0,00 0,00% R$ 2.416,84 33,33% R$ 2.416,84
 33,33% R$ 2.416,84 33,33% 
10 BWC R$ 2.211,56               0,85%  R$ 0,00 0,00% R$ 737,19 33,33% R$ 737,19 33,33% R$ 
737,19 33,33% 
11 CAMARIM R$ 2.782,86               1,07%  R$ 0,00 0,00% R$ 927,62 33,33% R$ 927,62
 33,33% R$ 927,62 33,33% 
12 GRID R$ 39.785,00             15,24%  R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 39.785,00 100,00% R$ 0,00
 0,00% 
13 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 2.329,50               0,89%  R$ 582,38 25,00% R$ 582,38
 25,00% R$ 582,38 25,00% R$ 582,38 25,00% 
  TOTAL R$ 261.000,00 100,0% R$ 79.832,54 30,59% R$ 67.173,86 25,74% R$ 54.064,28 20,71% R$ 
59.929,32 22,96% 
 
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - SALA DE SESSÕES     
ITEM DESCRIÇÃO R$ TOTAL % MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03     
    R$ % R$ % R$ %     
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2895,025         0,62%         2.895,03  100,00%                    -    0,00%                    -   
 0,00%     
2 SERVIÇOS PRELIMINARES_DEMOLIÇÕES 7930,031906         1,70%         7.930,03  100,00%                    -   
 0,00%                    -    0,00%     
3 SERVIÇOS PRELIMINARES_RETIRADAS E REMOÇÕES 3688,6715         0,79%         3.688,67  100,00%                    
-    0,00%                    -    0,00%     
4 SALA TÉCNICA/CONSELHO/SESSÕES/DECK - GERAL 83563,92986       17,95%                     -    0,00%     
66.851,14  80,00%     16.712,79  20,00%     
5 SALA TÉCNICA 27539,54079         5,92%                     -    0,00%     22.031,63  80,00%        5.507,91 
 20,00%     
6 SALA DE SESSÕES 104270,371       22,40%      20.854,07  20,00%     62.562,22  60,00%     
20.854,07  20,00%     
7 SALA DO CONSELHO 4712,5         1,01%                     -    0,00%        2.356,25  50,00%        2.356,25 
 50,00%     
8 DECK 36066,74471         7,75%                     -    0,00%                    -    0,00%     36.066,74 
 100,00%     
9 ESTRUTURA METÁLICA, PISO E COBERTURA - FUNDOS 148237,8673       31,84%                     -   
 0,00%     74.118,93  50,00%     74.118,93  50,00%     
10 ELÉTRICA 38462,13477         8,26%                     -    0,00%        7.692,43  20,00%     30.769,71 
 80,00%     
11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8168,56885         1,75%                     -    0,00%                    -   
 0,00%        8.168,57  100,00%     
  TOTAL  R$  465.535,39  100,0%     35.367,80  7,60%   235.612,61  50,61%   194.554,97  41,79% 
    
              
____________________ 
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Coordenadoria Processual - Seção de Autuação e Distribuição 
 
Resenha de Distribuição 
 

Relação n.º 121/2017 
Resenha de Distribuição, realizada no período de 6 de julho de 2017 a 6 de julho de 2017, quando foram distribuídos pelo Sistema de 
Processamento de Dados os seguintes feitos: 
 
 
Processo Administrativo nº 3-40.2017.6.16.0022 (1) 
Origem: SANTO ANTÔNIO DA PLATINA-PR (22ª ZONA ELEITORAL - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA) 
Relator: LUIZ TARO OYAMA 
Tipo: Distribuição ao Corregedor 
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL 
 
 
Petição nº 53-35.2017.6.16.0000 (2) 
Origem: SIGILOSO 
Relator: NICOLAU KONKEL JÚNIOR 
Tipo: Redistribuição por prevenção 
 
 
Recurso Eleitoral nº 10-48.2017.6.16.0146 (3) 
Origem: TAMARANA-PR (146ª ZONA ELEITORAL - LONDRINA) 
Relator: LUIZ TARO OYAMA 
Tipo: Distribuição automática 
RECORRENTE(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, (Comissão Provisória Municipal de Tamarana/PR) 
ADVOGADO: MIGUEL SALIH EL KADRI TEIXEIRA - OAB: 44248/PR 
RECORRIDO(S) : JUÍZO ELEITORAL DA 146ª ZONA 
 
 
Recurso Eleitoral nº 855-39.2016.6.16.0171 (4) 
Origem: CAMPO MAGRO-PR (171ª ZONA ELEITORAL - ALMIRANTE TAMANDARÉ) 
Relator: PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO 
Tipo: Redistribuição automática por impedimento ou suspeição de Relator 
RECORRENTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
RECORRIDO(S) : MANOEL PEDRO CARLOS 
ADVOGADO: NELSON ANTONIO SGUARIZI - OAB: 7448/PR 
 
 
Recurso Eleitoral nº 1090-06.2016.6.16.0171 (5) 
Origem: SIGILOSO 
Relator: PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO 
Tipo: Redistribuição ao Efetivo 
RECORRENTE(S) : SIGILOSO 
RECORRIDO(S) : SIGILOSO 
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB: 30474/PR 
ADVOGADA: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB: 81977/PR 
ADVOGADO: RAFAEL PAES CAVASSIN - OAB: 75558/PR 
 
 
 
Quadro de distribuição 
 
Relator      Total 
 
PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO  2 
NICOLAU KONKEL JÚNIOR    1 
LUIZ TARO OYAMA    2 
 
Lista de Processos por Advogado 

Advogado  
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB: 81977/PR (5) 
LEANDRO SOUZA ROSA - OAB: 30474/PR (5) 
MIGUEL SALIH EL KADRI TEIXEIRA - OAB: 44248/PR (3) 
NELSON ANTONIO SGUARIZI - OAB: 7448/PR (4) 
RAFAEL PAES CAVASSIN - OAB: 75558/PR (5) 
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA) 
 

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

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

ZONAS ELEITORAIS 
 

9ª Zona Eleitoral 
 
Atos do juiz eleitoral 
 

Prestação de Contas Anual - exercício 2016 
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 25-40.2017.6.16.0009 
MUNICÍPIO: CAMPO LARGO/PR 
PARTIDO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB 
PRESIDENTE: CRYSTIANE BARBOSA PIANARO CHEMIN 
JUÍZA: DR.ª SANDRA DAL’MOLIN 
[...] 
Não tendo havido impugnação à presente prestação de contas e existindo parecer favorável da área técnica e do Ministério Público Eleitoral, 
nos termos do artigo 45, inc. VIII, alínea “a”, da Resolução TSE n° 23.464/2015, considero aprovadas as contas apresentadas pelo órgão 
municipal do PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB de Campo Largo/PR. 
Publique-se, registre-se e intime-se via DJE as partes e pessoalmente o Ministério Público Eleitoral. 
Após o trânsito em julgado, registre-se o julgamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO (Res. TSE nº 
23.384/2012), certifique-se e arquive-se. 
Campo Largo, 30 de junho de 2017. 
 
SANDRA DAL’MOLIN 
JUÍZA ELEITORAL 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 24-55.2017.6.16.0009 
MUNICÍPIO: CAMPO LARGO/PR 
PARTIDO: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN 
PRESIDENTE: DIVINO VALDIR DA CRUZ SILVA 
JUÍZA: DR.ª SANDRA DAL’MOLIN 
[...] 
Não tendo havido impugnação à presente prestação de contas e existindo parecer favorável da área técnica e do Ministério Público Eleitoral, 
nos termos do artigo 45, inc. VIII, alínea “a”, da Resolução TSE n° 23.464/2015, considero aprovadas as contas apresentadas pelo órgão 
municipal do PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN de Campo Largo/PR. 
Publique-se, registre-se e intime-se via DJE as partes e pessoalmente o Ministério Público Eleitoral. 
Após o trânsito em julgado, registre-se o julgamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO (Res. TSE nº 
23.384/2012), certifique-se e arquive-se. 
Campo Largo, 30 de junho de 2017. 
 
SANDRA DAL’MOLIN 
JUÍZA ELEITORAL 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 19-33.2017.6.16.0009 
MUNICÍPIO: CAMPO LARGO/PR 
PARTIDO: SOLIDARIEDADE - SD 
PRESIDENTE: SANDRA MARCON 
JUÍZA: DR.ª SANDRA DAL’MOLIN 
[...] 
Não tendo havido impugnação à presente prestação de contas e existindo parecer favorável da área técnica e do Ministério Público Eleitoral, 
nos termos do artigo 45, inc. VIII, alínea “a”, da Resolução TSE n° 23.464/2015, considero aprovadas as contas apresentadas pelo órgão 
municipal do SOLIDARIEDADE - SD de Campo Largo/PR. 
Publique-se, registre-se e intime-se via DJE as partes e pessoalmente o Ministério Público Eleitoral. 
Após o trânsito em julgado, registre-se o julgamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO (Res. TSE nº 
23.384/2012), certifique-se e arquive-se. 
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Campo Largo, 30 de junho de 2017. 
 
SANDRA DAL’MOLIN 
JUÍZA ELEITORAL 
 

Prestação de Contas n.º 38-39.2017.6.16.0009 
MUNICÍPIO: CAMPO LARGO/PR 
PARTIDO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS 
PRESIDENTE: JOÃO FRANCISCO VALENTE TIGRINHO 
JUÍZA: DR.ª SANDRA DAL’MOLIN 
 
Considerando a informação retro, determino que partido interessado, seja intimado via DJE-TER/PR, para que apresente a prestação de 
contas anual – exercício 2016, no prazo de cinco dias. 
Havendo apresentação tempestiva das contas, proceda-se a análise nos termos da Resolução TSE 23.464/2015. 
Permanecendo omisso o partido, determino: 
a) A imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário;  
b) A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, mediante consulta ao sistema SPCA-extrato bancário; 
c) A colheita e certificação nos autos 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; 
d) A oitiva do Ministério Público Eleitoral, no prazo de 5 (cinco) dias, após a juntada das informações de que tratam as alíneas a e b deste 
inciso; 
e) A abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre as informações e documentos apresentados nos autos, no prazo de 3 (três) 
dias, intimando-se via DJE-TRE/PR 
Após, voltem conclusos para sentença. 
Campo Largo, 06 de julho de 2017. 
 
SANDRA DAL’MOLIN 
JUÍZA ELEITORAL 
 

Prestação de Contas n.º 37-54.2017.6.16.0009 
MUNICÍPIO: CAMPO LARGO/PR 
PARTIDO: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB 
PRESIDENTE: ADILSON JOSÉ MAZON 
JUÍZA: DR.ª SANDRA DAL’MOLIN 
 
Considerando a informação retro, determino que partido interessado, seja intimado via DJE-TER/PR, para que apresente a prestação de 
contas anual – exercício 2016, no prazo de cinco dias. 
Havendo apresentação tempestiva das contas, proceda-se a análise nos termos da Resolução TSE 23.464/2015. 
Permanecendo omisso o partido, determino: 
a) A imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário;  
b) A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, mediante consulta ao sistema SPCA-extrato bancário; 
c) A colheita e certificação nos autos 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; 
d) A oitiva do Ministério Público Eleitoral, no prazo de 5 (cinco) dias, após a juntada das informações de que tratam as alíneas a e b deste 
inciso; 
e) A abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre as informações e documentos apresentados nos autos, no prazo de 3 (três) 
dias, intimando-se via DJE-TRE/PR 
Após, voltem conclusos para sentença. 
Campo Largo, 06 de julho de 2017. 
 
SANDRA DAL’MOLIN 
JUÍZA ELEITORAL 
  

10ª Zona Eleitoral 
 
Atos do juiz eleitoral 
 

Relação 42/2017 
E D I T A L n.º 30/2017 
O Excelentíssimo Sr. Dr. Marcos Takao Toda, MMº. Juiz Eleitoral da 10ª ZE/PR, no uso de suas atribuições legais e, considerando o 
disposto nos arts. 28, §3º e 45, I da Resolução TSE nº. 23.464/2015, 
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, que no prazo de 03 (TRÊS) DIAS a contar da publicação 
do presente edital, qualquer interessado poderá apresentar, em petição fundamentada acompanhada de provas que demonstrem a existência 
de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período, que será juntada aos respectivos autos, IMPUGNAÇÃO À PRESTAÇÃO DE 
CONTAS referentes ao exercício de 2016, tendo em vista a apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos 
pelas seguintes agremiações partidárias: 
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Número dos Autos Partido Político Município 

44-43.2017.6.16.0010 PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL 
Presidente: ANTONIO CARLOS FERREIRA PADILHA 
Tesoureiro: ANTONIO ROGÉRIO BARBOSA PINTO 

CONTENDA 

45-28.2017.6.16.0010 PARTIDO DA REPÚBLICA 
Presidente: FABIANO DOLATA 
Tesoureiro: LINDALVA DE ALMEIDA 

CONTENDA 

 
Dado e passado nesta cidade de Lapa, aos 07 dias do mês de julho de dois mil e dezessete (07/07/2017). Eu, _____________, Monica Simão, 
Chefe do Cartório Eleitoral, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pelo MMº. Juiz Eleitoral, Dr. Marcos Takao Toda. 
Marcos Takao Toda 
Juiz Eleitoral 
 
  

12ª Zona Eleitoral 
 
Atos do juiz eleitoral 

Edital 17/2017 
EEddiittaall  nn..ºº  1177//22001177 
(Revisão do Eleitorado) 
O Exmo. Sr. Dr. Rodrigo da Costa Franco, MM. Juiz da 12ª Zona Eleitoral do Município de São Mateus do Sul, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto na Resolução-TSE n° 23.440/2015, de 19/03/2015, nos arts. 58 e seguintes da 
Resolução-TSE n° 21.538/03, Provimento n° 01/2016-CRE/PR e Resolução-TRE/PR n° 768/2017 
Torna pública a todos que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, a presente convocação, nos seguintes termos: 
1. a revisão do eleitorado com identificação biométrica nos municípios de são mateus do sul e antonio olinto será realizada no período de 
24/07/2017 a 07/12/2017. 
2. ficam convocados todos os eleitores, em situação regular ou liberada, inscritos ou transferidos para este município até 24/06/2017, a 
comparecer obrigatoriamente à revisão, a fim de confirmar seu domicílio, sob pena de cancelamento da inscrição daquele que não se 
apresentar, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, caso constatada irregularidade. 
2.1. não serão canceladas as inscrições atribuídas a eleitores que tenham requerido operação de alistamento, revisão ou transferência, no 
período compreendido entre 07/11/2016 e o início dos trabalhos de revisão, desde que submetidos na oportunidade, à coleta de dados 
biométricos (art. 3º, parágrafo único, inc. i, resolução - tse n° 23.440/2015).  
3. o atendimento observará procedimentos para coleta dos dados biográficos, mediante preenchimento digital do requerimento de alistamento 
eleitoral (rae), e dos dados biométricos, por intermédio da coleta de fotografia e das impressões digitais do eleitor. 
4. Documentos a serem apresentados - o eleitor convocado deverá apresentar:  
4.1. documento público (original), que comprove a sua identidade preferencialmente com foto, a saber:  
a) carteira de identidade,  
b) carteira de trabalho e previdência social, 
c) carteira profissional, 
d) passaporte modelo antigo (verde), 
e) passaporte modelo novo (azul) que deve ser complementado por outro documento pois não possui registro da filiação, 
f) carteira de motorista (para 1º título deve estar acompanhada de outro documento, pois não contém a nacionalidade). 
4.1.1. Na falta de documento público com foto poderá ser apresentada certidão de nascimento ou certidão de casamento; 
4.2. Título eleitoral original, se houver; 
4.3. Cadastro de Pessoa Física (CPF), quando disponível; 
4.4. Comprovante de domicílio eleitoral, por meio de documentação atualizada (original) que comprove sua residência ou que demonstre seu 
vínculo profissional ou econômico, patrimonial (pela propriedade) ou seu vínculo comunitário no município, como contas de luz, água ou 
telefone, notas fiscais, envelopes de correspondência, contracheque, cheque bancário em que conste o endereço do correntista, documento do 
INCRA, entre outros aceitos a critério do Juízo. 
4.4.1. Havendo dúvida quanto à idoneidade do comprovante de domicílio apresentado, ou impossibilidade da sua apresentação, se o eleitor 
declarar, sob as penas da lei, que tem domicílio no município, o Juiz decidirá de plano ou determinará as providências necessárias à obtenção 
da prova, inclusive mediante verificação por diligências no local. 
Local e horário de atendimento: 
5. Os eleitores serão atendidos no Fórum Eleitoral de São Mateus do Sul, situado na Rua Dom Pedro II, n.º 785, Centro, de segunda a sexta-
feira, nos dias úteis, das 09:00 às 18:00 horas. 
5.1. Poderão ser programados atendimentos em outros locais nos dias úteis, bem como aos sábados, domingos e feriados, inclusive na sede, 
com ampla e oportuna divulgação à população. 
6. Concluídos os trabalhos de revisão, será proferida sentença que determinará o cancelamento das inscrições dos eleitores que não se 
apresentarem à revisão ou forem considerados não revisados. 
7. Os partidos políticos, devidamente constituídos, poderão, na forma do art. 67 da Resolução-TSE n° 21.538/03, acompanhar e fiscalizar os 
trabalhos da revisão. 
8. Dê-se ciência ao Ministério Público. 
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar, expediu-se o presente edital, que será afixado no local de costume no Fórum 
Eleitoral, divulgado na imprensa escrita e falada, bem como em órgãos e locais públicos do município.  
Dado e passada-nesta cidade de São Mateus do Sul/PR, aos 28 dias do mês de junho de 2017. Eu, Ana Claudia Neumann Cabral, Chefe de 
Cartório da 12.ª Zona Eleitoral de São Mateus, digitei e subscrevi. 
Rodrigo da Costa Franco 
Juiz Eleitoral da 12ªZE 
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14ª Zona Eleitoral 
 
Atos do juiz eleitoral 
 

AIJE DR ZECA 
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 755-70.2016.6.16.0014 
INVESTIGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
INVESTIGADOS: JOSE CARLOS SAHAGOFF RAAD; MARCIO RAPOSO 
ADVOGADO DOS INVESTIGADOS: ALEXANDRE POSTIGLIONE BÜHRER OAB-PR 25.633 
Aguarde-se por 15 dias. Após, renove-se o ofício.. Ponta Grossa, 07 de julho de 2017. Fabio Marcondes Leite.  
            
  

19ª Zona Eleitoral 
 
Atos do juiz eleitoral 
 

Relação 40/2017 
Relação 040/2017  
 
Prestação de Contas nº 339-87.2016.6.16.0019 (ELEIÇÕES 2016) 
CANDIDADO A VEREADOR - TOMAZINA: ROSANE RIBEIRO DO VALE 
Advogado: LUIZ MIGUEL VIDAL – OAB/PR 300.28/PR 
 
Ante o exposto, JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo candidato a vereador no Município de Tomazina, ROSANE RIBEIRO DO 
VALE, referentes às eleições municipais de 2016, com supedâneo no artigo 68, inciso I, da Resolução TSE nº 23.463/2015. 
 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. 
Após o trânsito em julgado, arquivem-se. 
 
 
Tomazina, 05 de julho de 2017. 
OTO LUIZ SPONHOLZ JÚNIOR 
Juiz Eleitoral 
 
 
 
Prestação de Contas nº 343-27.2016.6.16.0019 (ELEIÇÕES 2016) 
CANDIDADO A VEREADOR - TOMAZINA: AMADEU TEODORO DE ASSIS 
Advogado: LUIZ MIGUEL VIDAL – OAB/PR 300.28/PR 
 
 
Ante o exposto, JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo candidato a vereador no Município de Tomazina, AMADEU TEODORO DE 
ASSIS, referentes às eleições municipais de 2016, com supedâneo no artigo 68, inciso I, da Resolução TSE nº 23.463/2015. 
 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. 
Após o trânsito em julgado, arquivem-se. 
 
 
Tomazina, 07 de julho de 2017. 
OTO LUIZ SPONHOLZ JÚNIOR 
Juiz Eleitoral 
 
 
Prestação de Contas nº 342-42.2016.6.16.0019 (ELEIÇÕES 2016) 
CANDIDADO A VEREADOR - TOMAZINA: JALDECIR PIRES FERREIRA 
Advogado: LUIZ MIGUEL VIDAL – OAB/PR 300.28/PR 
 
 
Ante o exposto, JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo candidato a vereador no Município de Tomazina, JALDECIR PIRES 
FERREIRA, referentes às eleições municipais de 2016, com supedâneo no artigo 68, inciso I, da Resolução TSE nº 23.463/2015. 
 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. 
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Após o trânsito em julgado, arquivem-se. 
 
 
Tomazina, 07 de julho de 2017. 
OTO LUIZ SPONHOLZ JÚNIOR 
Juiz Eleitoral 
 
  

21ª Zona Eleitoral 
 
Atos do juiz eleitoral 
 

Intimação 
Prestação de contas nº 246-21.2016.6.16.0021 
Partido: Partido Humanista da Solidariedade 
Município: Siqueira Campos 
Advogado: José Renato Castanheira Júnior – OAB/PR 22.155 
Intimação, na forma da lei, em cumprimento ao item 4, do despacho proferido às fls. 36, para que o partido político, no prazo de 03 (três) dias, 
manifeste-se sobre as irregularidades apontadas no relatório de fls. 44/45,abaixo transcrito, podendo juntar documentos. 
“Após o exame preliminar da prestação de contas, foram identificadas as ocorrências abaixo relacionadas, sobre as quais solicita-se 
manifestação do prestador de contas, no prazo de 72 horas, nos termos do § 1º, art. 64 da Resolução TSE nº 23.463/2015: 
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. 43, § 4º, da Resolução TSE nº 23.463/2015 - 09 a 13/09/2016). 
1.2. Peças integrantes:  
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 48 da Resolução TSE nº 
23.463/2015):   
a) extrato da prestação de contas, devidamente assinado pelo prestador de contas e pelo profissional de contabilidade (justificada a ausência 
às fls. 29/30; 
b) extrato das contas destinadas à movimentação de outros recursos 
2. QUALIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE CONTAS  
As informações abaixo relacionadas constantes da prestação de contas, quanto aos dirigentes partidários, divergem daquelas registradas na 
Justiça Eleitoral (art. 48, I, a, da Resolução TSE n. 23.463/2015): 

  PRESTAÇÃO DE CONTAS SGIP 
 FUNÇÃO NOME DO 

REPRESENTANTE 
PERÍODO 
GESTÃO 

NOME DO 
REPRESENTANT
E 

PERÍODO GESTÃO 

 Tesoureiro  CLAUDEMIR BATISTA 
RIBEIRO - 548.964.289-00 

01/01/2016 - 
31/12/2016 

 CLAUDEMIR 
BATISTA 
RIBEIRO - 
548.964.289-00  

 17/09/2015 a 
indeterminado  

 Presidente  DAVID CARLOS DE LIMA - 
076.651.709-86 

01/01/2016 - 
31/12/2016 

 DAVID CARLOS 
DE LIMA - 
076.651.709-86  

 17/09/2015 a 
indeterminado  

3. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA  
3.1. Foram detectadas divergências entre as informações da conta bancária informada na prestação de contas em exame e aquelas 
constantes dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, podendo caracterizar omissão na prestação de informações à Justiça 
Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o art. 48, II, a, da Resolução TSE n. 23.463/2015: 

 CONTA BANCÁRIA DECLARADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DIVERGÊNCIA  CNPJ  BANCO  AGÊNCIA  CONTA  
 Na conta 15.767.683/0001-84 104 1949 000000017555 

 
   CONTA BANCÁRIA IDENTIFICADA NOS EXTRATOS ELETRÔNICOS  
DIVERGÊNCIA  CNPJ  BANCO  AGÊNCIA  CONTA  
 Na conta 15.767.683/0001-84 104 1949 003000017555 
 Na conta 15.767.683/0001-84 104 1949 003000017547 

3.2. Ausência de apresentação de extratos bancários prejudica a análise da movimentação financeira.: 
4. Ao final registra-se que o prestador de contas deverá reapresentar a prestação de contas gerada pelo Sistema de Prestação de 
Contas de Campanha Eleitoral - SPCE, com status de prestação de contas retificadora, bem como reapresentar o Extrato da Prestação de 
Contas, devidamente assinado e acompanhado de justificativas e, quando cabível, dos documentos que comprovam as alterações efetuadas, 
conforme disciplina o art. 65, § 1º da Resolução TSE nº 23.463/2015, sempre que o atendimento à diligência ora proposta implicar a sua 
alteração”. 
 
Prestação de contas nº 3-43-21.2017.6.16.0021 
Partido: Partido Republicano Progressista 
Município: Salto do Itararé 
Advogado: José Renato Castanheira Júnior – OAB/PR 22.155 



Ano IX - Número 124 Curitiba, terça-feira, 11 de julho de 2017 Página 32 

 

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 

Intimação, na forma da lei, em cumprimento ao item 3, do despacho proferido às fls. 06, para que o partido político, no prazo de 03 (três) dias, 
manifeste-se sobre as irregularidades apontadas no relatório de fls. 13/15,abaixo transcrito, podendo juntar documentos. 
“Após o exame preliminar da prestação de contas, foram identificadas as ocorrências abaixo relacionadas, sobre as quais solicita-se 
manifestação do prestador de contas, no prazo de 72 horas, nos termos do § 1º, art. 64 da Resolução TSE nº 23.463/2015: 
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
1.1. Prazo de entrega  
1.1.1. Relatórios financeiros de campanha:  
Houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, em relação às 
seguintes doações (art. 43, §§ 2º e 7°, da Resolução TSE nº 23.463/2015): 

 RECURSOS ARRECADADOS SEM ENVIO À JUSTIÇA ELEITORAL DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE 
CAMPANHA  
Nº 
CONTROLE  

DATA  CNPJ / CPF  NOME  RECIBO 
ELEITORAL  

¹ VALOR R$  ² %  

 
P440004783
52PR05571
86 

30/09/2016 141.728.898
-16 

CLAUDINEI FERREIRA 
LUCIO 

P44000478352P
R000001E 

100,00 00,500
0 

 
P440004783
52PR05571
86 

30/09/2016 392.957.889
-15 

JOSE RENATO 
CASTANHEIRA 
JUNIOR 

P44000478352P
R000002E 

100,00 00,500
0 

¹ Valor total das doações recebidas 
² Representatividade das doações em relação ao valor total  
1.2. Peças integrantes:  
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 48 da Resolução TSE nº 23.463/2015: 
a) Ficha de qualificação; 
b) dados pessoais dos responsáveis pela administração; 
c) Demonstrativo de Recibos Eleitorais; 
d) Demonstrativo de recibos doações; 
e) Demonstrativo de receitas financeiras; 
f) Receitas estimáveis em dinheiro 
g) Doações efetuadas a candidatos/partidos; 
h) Demonstrativo de receitas/despesas; 
i) Relatório de despesas efetuadas; 
j) Receitas com comercialização ou evento; 
k) Demonstrativo de despesas pagas após a eleição; 
l) Conciliação bancária; 
m) Resultado da comercialização ou eventos; 
n) Demonstrativo de recursos de origem não identificada; 
o) Descrição de despesas diversas a especificar; 
p) Relatório de despesas efetuadas e não pagas; 
q) Fundo de caixa 
r) Transferência entre contas 
s) extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de outros recursos. 
2. QUALIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE CONTAS  
2.1. As informações abaixo relacionadas constantes da prestação de contas, quanto aos dirigentes partidários, divergem daquelas 
registradas na Justiça Eleitoral (art. 48, I, a, da Resolução TSE n. 23.463/2015): 

  PRESTAÇÃO DE CONTAS SGIP 
 FUNÇÃO NOME DO 

REPRESENTANTE 
PERÍODO 
GESTÃO 

NOME DO 
REPRESENTANTE 

PERÍODO 
GESTÃO 

 Tesoureiro  JEOVANE GONÇALVES 
LOPES - 752.414.399-00 

15/08/2016 - 
01/10/2016 

 JEOVANE GONÇALVES 
LOPES - 752.414.399-00  

 17.02.2015 a 
10.04.2017  

 Presidente  PAULO SERGIO FRAGOSO 
DA SILVA - 790.955.269-68 

15/08/2016 - 
01/10/2016 

PAULO SERGIO 
FRAGOSO DA SILVA - 
790.955.269-68  

 17.02.2015 a 
10.04.2017   

3. RECEITAS  
3.1. Não houve apresentação de documento que possibilitasse a verificação da natureza dos recursos estimáveis em dinheiro 
provenientes de doações de pessoas físicas, a fim de constatar se a utilização dessa espécie de recurso não configura infração às normas que 
exigem que a doação deva constituir produto do serviço ou da atividade econômica do doador ou, ainda, seja decorrente de prestação direta 
dos serviços e/ou que os bens permanentes integrem o seu patrimônio (art. 19, caput, da Resolução TSE nº 23.463/2015), relatando eventuais 
inconsistências:  

 DATA CPF DOADOR NATUREZA DO RECURSO 
ESTIMAVEL DOADO 

VALOR (R$) 

 
30/09/20
16 

141.728.898-16 CLAUDINEI FERREIRA 
LUCIO 

Serviços prestados por 
terceiros 

100,00 

 
30/09/20
16 

392.957.889-15 JOSE RENATO 
CASTANHEIRA JUNIOR 

Serviços prestados por 
terceiros 

100,00 

Apresente provas de que os recursos de terceiros estimáveis em dinheiro constituem produto do serviço ou da atividade econômica do doador 
e/ou que os bens permanentes doados integravam o seu patrimônio, conforme dispõe o art. 19, caput, da Resolução TSE nº 23.463/2015. 
4. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA  
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4.1. Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame, caracterizando 
omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o 
art. 48, II, a, da Resolução TSE n. 23.463/2015: 

 BANCO  AGÊNCIA  CONTA  
 001 4312 00000000149721 

4.2. Os extratos bancários apresentados não abrangem todo o período da campanha eleitoral (art. 48, II, a, da Resolução TSE nº 
23.463/2015). 
4.3.    Os extrato bancário de fls. 06 apresenta saldo negativo, sendo divergente do saldo financeiro constante na prestação de contas. 
5. Ao final registra-se que o prestador de contas deverá reapresentar a prestação de contas gerada pelo Sistema de Prestação de 
Contas de Campanha Eleitoral - SPCE, com status de prestação de contas retificadora, bem como reapresentar o Extrato da Prestação de 
Contas, devidamente assinado e acompanhado de justificativas e, quando cabível, dos documentos que comprovam as alterações efetuadas, 
conforme disciplina o art. 65, § 1º da Resolução TSE nº 23.463/2015, sempre que o atendimento à diligência ora proposta implicar a sua 
alteração”. 
 
 
 

33ª Zona Eleitoral 
 
Atos do juiz eleitoral 
 

INTIMAÇÃO 
Referência: 
Autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 340-30.2016.6.16.0033 
Investigante: Coligação Para Fazer a Diferença   
Advogada: Manuela Rosa de Castilho – OAB/PR 20884 
Advogada: Sandra Mara Marafon Silva – OAB/PR 16613 
Advogado: Eduardo Marafon Silva – OAB/PR 69992 
Advogado: Jhiohasson Weider Ribeiro Taborda – OAB/PR 57820 
Investigado: Thyago Antonio Pigatto Caus 
Investigado: Julio Adilson Pires 
Investigado: Hussein Bakri 
Advogado: Alex Stratmann Cordeiro – OAB/SC 26070 
Advogada: Bruna Missau Moleri – OAB/PR 82637 
Intimação, na forma da lei, dos advogados das partes, do despacho proferido pela Exma. Juíza Eleitoral nos autos acima 
discriminados com o seguinte e inteiro teor: 
“1. Para inquirição das testemunhas Zeni de Fátima Gomes e João Carlos Ferreira (endereços constantes as fls. 297) designo audiência para o 
dia 14 de julho de 2.017, às 13h:30min, primeira data viável, diante da pauta da 2ª Vara Judicial.  
2. Requisitem-se as testemunhas ao Prefeito Municipal. 
3. Intimem-se da designação do ato, bem como para, querendo, se manifestar acerca os documentos encartados aos autos, no prazo de 5 
(cinco) dias. 
4. Notifique-se a representante do Ministério Público Eleitoral, assim como, após manifestação das partes (item 3) abra-se vista para se 
manifestar acerca dos documentos encartados. 
5. Diligências necessárias. 
União da Vitória, 16 de junho de 2017. 
(a)Leonor Bisolo Constantinopolos Severo 
Juíza da 33ª Zona Eleitoral” 
 
  

43ª Zona Eleitoral 
 
Atos do juiz eleitoral 
 

Intimação Partidos 
Autos nº            22-80.2017.6.16.0043 –  PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Protocolo nº      41.081/2017 
Partido:             PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 
Advogado:        Dr. VALDICLEI MORAES LIMA – OAB/PR 75.471 
"Vistos e etc., 
1. Defiro o pedido pleiteado, concedendo novo prazo de 20 dias para manifestação sobre o despacho de fl. 44. 
2. Intime-se o requerente, para a providências cabíveis. 
3. Decorrido o prazo in albis proceda o Cartório à análise prevista no artigo 34, § 4º da Resolução nº 23.464/2015.. 
Guarapuava, 07 de julho de 2017. 
Bernardo Fazolo Ferreira 
Juiz Eleitoral" 
 
- Pelo presente, ficam intimados o PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB e seus advogado Dr. VALDICLEI MORAES LIMA. 
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Autos nº            32-27.2017.6.16.0043 –  PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Protocolo nº      46.623/2017 
Partido:             PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD 
Advogado:        Dr. VALDICLEI MORAES LIMA – OAB/PR 75.471 
"Vistos e etc., 
1. Defiro o pedido pleiteado, concedendo novo prazo de 20 dias para manifestação sobre o despacho de fl. 47. 
2. Intime-se o requerente, para a providências cabíveis. 
3. Decorrido o prazo in albis proceda o Cartório à análise prevista no artigo 34, § 4º da Resolução nº 23.464/2015. 
Guarapuava, 07 de julho de 2017. 
Bernardo Fazolo Ferreira 
Juiz Eleitoral" 
 
- Pelo presente, ficam intimados o PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD e seus advogado Dr. VALDICLEI MORAES LIMA. 
 
 
 
 
Autos nº            21-95.2017.6.16.0043 –  PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Protocolo nº      41.087/2017 
Partido:             PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB 
Advogado:        Dr. VALDICLEI MORAES LIMA – OAB/PR 75.471 
"Vistos e etc., 
1. Defiro o pedido pleiteado, concedendo novo prazo de 20 dias para manifestação sobre o despacho de fl. 45. 
2. Intime-se o requerente, para a providências cabíveis. 
3. Decorrido o prazo in albis proceda o Cartório à análise prevista no artigo 34, § 4º da Resolução nº 23.464/2015. 
Guarapuava, 07 de julho de 2017. 
Bernardo Fazolo Ferreira 
Juiz Eleitoral" 
 
- Pelo presente, ficam intimados o PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB e seus advogado Dr. VALDICLEI MORAES LIMA. 
 
 
 
 
Autos nº            31-42.2017.6.16.0043 –  PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Protocolo nº      46.624/2017 
Partido:             PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB 
Advogado:        Dr. VALDICLEI MORAES LIMA – OAB/PR 75.471 
"Vistos e etc., 
1. Defiro o pedido pleiteado, concedendo novo prazo de 20 dias para manifestação sobre o despacho de fl. 47. 
2. Intime-se o requerente, para a providências cabíveis. 
3. Decorrido o prazo in albis proceda o Cartório à análise prevista no artigo 34, § 4º da Resolução nº 23.464/2015. 
Guarapuava, 07 de julho de 2017. 
Bernardo Fazolo Ferreira 
Juiz Eleitoral" 
 
- Pelo presente, ficam intimados o PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB e seus advogado Dr. VALDICLEI MORAES LIMA. 
  

45ª Zona Eleitoral 
 
Atos do juiz eleitoral 
 

Intimação de Advogados 
JUÍZO DA 45ª ZONA ELEITORAL DE LARANJEIRAS DO SUL/PR 
RELAÇÃO 023/2017 
 
Índice de Publicação 
 
ADVOGADOS       ORDEM 
EDITE SIMI ESTECHE (OAB/PR 42.176)    013, 014, 017, 018, 020, 021  
GRISLANE CIVA PIOVESAN (OAB/PR 34.627)    015, 016 
LEOPOLDO LINHARES MAROCHI  (OAB/PR 36.235)   001, 002, 003, 004, 005, 008,  
011 
JOSINALDO DA SILVA VEIGA (OAB/PR 22.225)    007, 009, 010 
MELISSA CASSIANA CARRER (OAB/PR 40.280)   022, 023 
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MIRIAN PADILHA (OAB/PR 19.326)     006, 024, 025, 026  
TOMAS NICOLAS DENIS COVALISKI BOEIRA (OAB/PR 66.907)  012 
 
1. PRESTAÇÃO DE CONTAS 919-39.2016.6.16.0045 – PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB: “Vistos, etc. 
Cuida-se os autos de prestação de contas de campanha de PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB do município de 
Laranjeiras do Sul/PR, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às Eleições de 2016, à luz das 
regras estabelecidas pela Lei nº 9.504/1997 e pela Resolução TSE nº 23.463/2015. 
Publicado o edital, não houve impugnação no prazo legal. 
As contas foram analisadas pelo rito simplificado, que se caracteriza pela análise informatizada da prestação de contas elaborada 
exclusivamente pelo SPCE (art. 58), com o objetivo de detectar mediante cruzamento de dados o recebimento direto ou indireto de fontes 
vedadas; o recebimento de recursos de origem não identificada; a extrapolação de limite de gastos; a omissão de receitas e gastos eleitorais; 
ou a não identificação de doadores originários nas doações recebidas de outros prestadores de contas. 
Nenhuma irregularidade considerada grave foi constatada, havendo parecer técnico pela aprovação das contas. 
O Ministério Público Eleitoral igualmente opinou pela aprovação das contas. 
É o relatório. Decido. 
Considerando que erros formais e materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua 
desaprovação e aplicação de sanção (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A); e que as constatações informatizadas analisadas sob o prisma 
da proporcionalidade não comprometem a regularidade das contas a ponto de ensejar sua desaprovação, JULGO APROVADAS as contas 
apresentadas pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB do município de Laranjeiras do Sul /PR. 
Observe-se que qualquer partido político ou coligação pode representar à Justiça Eleitoral relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura 
de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas vigentes relativas à arrecadação e gastos de recursos (Lei nº 
9.504/1997, art. 30-A), cujo ajuizamento não obsta e nem suspende o exame e o julgamento da prestação de contas, e seu julgamento não é 
vinculado à aprovação (com ou sem ressalvas) ou desaprovação da prestação de contas e nem impede a apuração do abuso de poder 
econômico em processo apropriado. 
Anoto ainda que o julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à 
prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em andamento ou futuras. 
Ciência ao Ministério Público. 
P. R. I. 
Oportunamente, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul, 30 de junho de 2017. 
Bruno Oliveira Dias 
Juiz Eleitoral” (LEOPOLDO LINHARES MAROCHI - OAB/PR 36.235) 
 
2. PRESTAÇÃO DE CONTAS 916-84.2016.6.16.0045 – PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB: “Vistos, etc. 
Cuida-se os autos de prestação de contas de campanha de PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB do município de Laranjeiras do 
Sul/PR, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às Eleições de 2016, à luz das regras 
estabelecidas pela Lei nº 9.504/1997 e pela Resolução TSE nº 23.463/2015. 
Publicado o edital, não houve impugnação no prazo legal. 
As contas foram analisadas pelo rito simplificado, que se caracteriza pela análise informatizada da prestação de contas elaborada 
exclusivamente pelo SPCE (art. 58), com o objetivo de detectar mediante cruzamento de dados o recebimento direto ou indireto de fontes 
vedadas; o recebimento de recursos de origem não identificada; a extrapolação de limite de gastos; a omissão de receitas e gastos eleitorais; 
ou a não identificação de doadores originários nas doações recebidas de outros prestadores de contas. 
Nenhuma irregularidade considerada grave foi constatada, havendo parecer técnico pela aprovação das contas com ressalvas. 
O Ministério Público Eleitoral igualmente opinou pela aprovação das contas com ressalvas. 
É o relatório. Decido. 
Considerando que erros formais e materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua 
desaprovação e aplicação de sanção (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A); e que as constatações informatizadas analisadas sob o prisma 
da proporcionalidade não comprometem a regularidade das contas a ponto de ensejar sua desaprovação, JULGO APROVADAS COM 
RESSALVAS as contas apresentadas pelo PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB do município de Laranjeiras do Sul /PR. 
Observe-se que qualquer partido político ou coligação pode representar à Justiça Eleitoral relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura 
de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas vigentes relativas à arrecadação e gastos de recursos (Lei nº 
9.504/1997, art. 30-A), cujo ajuizamento não obsta e nem suspende o exame e o julgamento da prestação de contas, e seu julgamento não é 
vinculado à aprovação (com ou sem ressalvas) ou desaprovação da prestação de contas e nem impede a apuração do abuso de poder 
econômico em processo apropriado. 
Anoto ainda que o julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à 
prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em andamento ou futuras. 
Ciência ao Ministério Público. 
P. R. I. 
Oportunamente, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul, 30 de junho de 2017. 
Bruno Oliveira Dias 
Juiz Eleitoral” (LEOPOLDO LINHARES MAROCHI - OAB/PR 36.235) 
 
3. PRESTAÇÃO DE CONTAS 921-09.2016.6.16.0045 – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD: “Vistos, etc. 
Cuida-se os autos de prestação de contas de campanha de PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD do município de Laranjeiras do Sul/PR, 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às Eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela 
Lei nº 9.504/1997 e pela Resolução TSE nº 23.463/2015. 
Publicado o edital, não houve impugnação no prazo legal. 
As contas foram analisadas pelo rito simplificado, que se caracteriza pela análise informatizada da prestação de contas elaborada 
exclusivamente pelo SPCE (art. 58), com o objetivo de detectar mediante cruzamento de dados o recebimento direto ou indireto de fontes 
vedadas; o recebimento de recursos de origem não identificada; a extrapolação de limite de gastos; a omissão de receitas e gastos eleitorais; 
ou a não identificação de doadores originários nas doações recebidas de outros prestadores de contas. 
Nenhuma irregularidade considerada grave foi constatada, havendo parecer técnico pela aprovação das contas com ressalvas. 
O Ministério Público Eleitoral igualmente opinou pela aprovação das contas com ressalvas. 
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É o relatório. Decido. 
Considerando que erros formais e materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua 
desaprovação e aplicação de sanção (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A); e que as constatações informatizadas analisadas sob o prisma 
da proporcionalidade não comprometem a regularidade das contas a ponto de ensejar sua desaprovação, JULGO APROVADAS COM 
RESSALVAS as contas apresentadas pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD do município de Laranjeiras do Sul /PR. 
Observe-se que qualquer partido político ou coligação pode representar à Justiça Eleitoral relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura 
de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas vigentes relativas à arrecadação e gastos de recursos (Lei nº 
9.504/1997, art. 30-A), cujo ajuizamento não obsta e nem suspende o exame e o julgamento da prestação de contas, e seu julgamento não é 
vinculado à aprovação (com ou sem ressalvas) ou desaprovação da prestação de contas e nem impede a apuração do abuso de poder 
econômico em processo apropriado. 
Anoto ainda que o julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à 
prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em andamento ou futuras. 
Ciência ao Ministério Público. 
P. R. I. 
Oportunamente, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul, 30 de junho de 2017. 
Bruno Oliveira Dias 
Juiz Eleitoral” (LEOPOLDO LINHARES MAROCHI - OAB/PR 36.235) 
 
4. PRESTAÇÃO DE CONTAS 909-92.2016.6.16.0045 – PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB: “Vistos, etc. 
Cuida-se os autos de prestação de contas de campanha de PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB do município de Laranjeiras do 
Sul/PR, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às Eleições de 2016, à luz das regras 
estabelecidas pela Lei nº 9.504/1997 e pela Resolução TSE nº 23.463/2015. 
Publicado o edital, não houve impugnação no prazo legal. 
As contas foram analisadas pelo rito simplificado, que se caracteriza pela análise informatizada da prestação de contas elaborada 
exclusivamente pelo SPCE (art. 58), com o objetivo de detectar mediante cruzamento de dados o recebimento direto ou indireto de fontes 
vedadas; o recebimento de recursos de origem não identificada; a extrapolação de limite de gastos; a omissão de receitas e gastos eleitorais; 
ou a não identificação de doadores originários nas doações recebidas de outros prestadores de contas. 
Nenhuma irregularidade considerada grave foi constatada, havendo parecer técnico pela aprovação das contas com ressalvas. 
O Ministério Público Eleitoral igualmente opinou pela aprovação das contas com ressalvas. 
É o relatório. Decido. 
Considerando que erros formais e materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua 
desaprovação e aplicação de sanção (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A); e que as constatações informatizadas analisadas sob o prisma 
da proporcionalidade não comprometem a regularidade das contas a ponto de ensejar sua desaprovação, JULGO APROVADAS COM 
RESSALVAS as contas apresentadas pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB do município de Laranjeiras do Sul /PR. 
Observe-se que qualquer partido político ou coligação pode representar à Justiça Eleitoral relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura 
de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas vigentes relativas à arrecadação e gastos de recursos (Lei nº 
9.504/1997, art. 30-A), cujo ajuizamento não obsta e nem suspende o exame e o julgamento da prestação de contas, e seu julgamento não é 
vinculado à aprovação (com ou sem ressalvas) ou desaprovação da prestação de contas e nem impede a apuração do abuso de poder 
econômico em processo apropriado. 
Anoto ainda que o julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à 
prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em andamento ou futuras. 
Ciência ao Ministério Público. 
P. R. I. 
Oportunamente, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul, 30 de junho de 2017. 
Bruno Oliveira Dias 
Juiz Eleitoral” (LEOPOLDO LINHARES MAROCHI - OAB/PR 36.235) 
 
5. PRESTAÇÃO DE CONTAS 913-32.2016.6.16.0045 – PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC: “Vistos, etc. 
Cuida-se os autos de prestação de contas de campanha de PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC do município de Laranjeiras do Sul/PR, 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às Eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela 
Lei nº 9.504/1997 e pela Resolução TSE nº 23.463/2015. 
Publicado o edital, não houve impugnação no prazo legal. 
As contas foram analisadas pelo rito simplificado, que se caracteriza pela análise informatizada da prestação de contas elaborada 
exclusivamente pelo SPCE (art. 58), com o objetivo de detectar mediante cruzamento de dados o recebimento direto ou indireto de fontes 
vedadas; o recebimento de recursos de origem não identificada; a extrapolação de limite de gastos; a omissão de receitas e gastos eleitorais; 
ou a não identificação de doadores originários nas doações recebidas de outros prestadores de contas. 
Nenhuma irregularidade considerada grave foi constatada, havendo parecer técnico pela aprovação das contas com ressalvas. 
O Ministério Público Eleitoral igualmente opinou pela aprovação das contas com ressalvas. 
É o relatório. Decido. 
Considerando que erros formais e materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua 
desaprovação e aplicação de sanção (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A); e que as constatações informatizadas analisadas sob o prisma 
da proporcionalidade não comprometem a regularidade das contas a ponto de ensejar sua desaprovação, JULGO APROVADAS COM 
RESSALVAS as contas apresentadas pelo PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC do município de Laranjeiras do Sul/PR. 
Observe-se que qualquer partido político ou coligação pode representar à Justiça Eleitoral relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura 
de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas vigentes relativas à arrecadação e gastos de recursos (Lei nº 
9.504/1997, art. 30-A), cujo ajuizamento não obsta e nem suspende o exame e o julgamento da prestação de contas, e seu julgamento não é 
vinculado à aprovação (com ou sem ressalvas) ou desaprovação da prestação de contas e nem impede a apuração do abuso de poder 
econômico em processo apropriado. 
Anoto ainda que o julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à 
prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em andamento ou futuras. 
Ciência ao Ministério Público. 
P. R. I. 



Ano IX - Número 124 Curitiba, terça-feira, 11 de julho de 2017 Página 37 

 

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 

Oportunamente, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul, 30 de junho de 2017. 
 
Bruno Oliveira Dias 
Juiz Eleitoral” (LEOPOLDO LINHARES MAROCHI - OAB/PR 36.235) 
 
6. PRESTAÇÃO DE CONTAS 878-72.2016.6.16.0045 – ROSANE KNAPP PIOVESAN: “Vistos, etc. 
Cuida-se os autos de prestação de contas de campanha de ROSANE KNAPP PIOVESAN, candidato(a) ao cargo de vereador(a) do município 
de Laranjeiras do Sul/PR, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às Eleições de 2016, à luz das 
regras estabelecidas pela Lei nº 9.504/1997 e pela Resolução TSE nº 23.463/2015. 
Publicado o edital, não houve impugnação no prazo legal. 
As contas foram analisadas pelo rito simplificado, que se caracteriza pela análise informatizada da prestação de contas elaborada 
exclusivamente pelo SPCE (art. 58), com o objetivo de detectar mediante cruzamento de dados o recebimento direto ou indireto de fontes 
vedadas; o recebimento de recursos de origem não identificada; a extrapolação de limite de gastos; a omissão de receitas e gastos eleitorais; 
ou a não identificação de doadores originários nas doações recebidas de outros prestadores de contas. 
Nenhuma irregularidade considerada grave foi constatada, havendo parecer pela aprovação das contas com ressalvas. 
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas. 
É o relatório. Decido. 
Considerando que erros formais e materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua 
desaprovação e aplicação de sanção (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A) e as constatações informatizadas analisadas sob o prisma da 
proporcionalidade não comprometem a regularidade das contas a ponto de ensejar sua desaprovação, JULGO APROVADAS COM 
RESSALVAS as contas apresentadas por ROSANE KNAPP PIOVESAN, candidato(a) ao cargo de vereador(a) do município 
de«Unidade_Eleitoral» Laranjeiras do Sul/PR. 
Observe-se que qualquer partido político ou coligação pode representar à Justiça Eleitoral relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura 
de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas vigentes relativas à arrecadação e gastos de recursos (Lei nº 
9.504/1997, art. 30-A), cujo ajuizamento não obsta e nem suspende o exame e o julgamento da prestação de contas, e seu julgamento não é 
vinculado à aprovação (com ou sem ressalvas) ou desaprovação da prestação de contas e nem impede a apuração do abuso de poder 
econômico em processo apropriado. 
Anoto ainda que o julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à 
prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em andamento ou futuras. 
Ciência ao Ministério Público. 
P. R. I. 
Oportunamente, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul, 30 de junho de 2017. 
Bruno Oliveira Dias 
Juiz Eleitoral” (MIRIAN PADILHA - OAB/PR 19.326) 
 
7. PRESTAÇÃO DE CONTAS 690-79.2016.6.16.0045 – TARSO CAMPIGOTTO: “Vistos, etc. 
Cuida-se os autos de prestação de contas de campanha de TARSO CAMPIGOTTO, candidato(a) ao cargo de vereador(a) do município de 
Laranjeiras do Sul/PR, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às Eleições de 2016, à luz das 
regras estabelecidas pela Lei nº 9.504/1997 e pela Resolução TSE nº 23.463/2015. 
Publicado o edital, não houve impugnação no prazo legal. 
As contas foram analisadas pelo rito simplificado, que se caracteriza pela análise informatizada da prestação de contas elaborada 
exclusivamente pelo SPCE (art. 58), com o objetivo de detectar mediante cruzamento de dados o recebimento direto ou indireto de fontes 
vedadas; o recebimento de recursos de origem não identificada; a extrapolação de limite de gastos; a omissão de receitas e gastos eleitorais; 
ou a não identificação de doadores originários nas doações recebidas de outros prestadores de contas. 
Nenhuma irregularidade considerada grave foi constatada, havendo parecer pela aprovação das contas com ressalvas. 
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas. 
É o relatório. Decido. 
Considerando que erros formais e materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua 
desaprovação e aplicação de sanção (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A) e as constatações informatizadas analisadas sob o prisma da 
proporcionalidade não comprometem a regularidade das contas a ponto de ensejar sua desaprovação, JULGO APROVADAS COM 
RESSALVAS as contas apresentadas por TARSO CAMPIGOTTO, candidato(a) ao cargo de vereador(a) do município de«Unidade_Eleitoral» 
Laranjeiras do Sul/PR. 
Observe-se que qualquer partido político ou coligação pode representar à Justiça Eleitoral relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura 
de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas vigentes relativas à arrecadação e gastos de recursos (Lei nº 
9.504/1997, art. 30-A), cujo ajuizamento não obsta e nem suspende o exame e o julgamento da prestação de contas, e seu julgamento não é 
vinculado à aprovação (com ou sem ressalvas) ou desaprovação da prestação de contas e nem impede a apuração do abuso de poder 
econômico em processo apropriado. 
Anoto ainda que o julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à 
prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em andamento ou futuras. 
Ciência ao Ministério Público. 
P. R. I. 
Oportunamente, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul, 30 de junho de 2017. 
Bruno Oliveira Dias 
Juiz Eleitoral”    (JOSINALDO DA SILVA VEIGA (OAB/PR 22.225) 
 
8. PRESTAÇÃO DE CONTAS 680-35.2016.6.16.0045 – RENATA JOELIA DAMASIO: “Vistos, etc. 
Cuida-se os autos de prestação de contas de campanha de RENATA JOELIA DAMASIO, candidato(a) ao cargo de vereador(a) do município 
de Laranjeiras do Sul/PR, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às Eleições de 2016, à luz das 
regras estabelecidas pela Lei nº 9.504/1997 e pela Resolução TSE nº 23.463/2015. 
Publicado o edital, não houve impugnação no prazo legal. 
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As contas foram analisadas pelo rito simplificado, que se caracteriza pela análise informatizada da prestação de contas elaborada 
exclusivamente pelo SPCE (art. 58), com o objetivo de detectar mediante cruzamento de dados o recebimento direto ou indireto de fontes 
vedadas; o recebimento de recursos de origem não identificada; a extrapolação de limite de gastos; a omissão de receitas e gastos eleitorais; 
ou a não identificação de doadores originários nas doações recebidas de outros prestadores de contas. 
Nenhuma irregularidade considerada grave foi constatada, havendo parecer pela aprovação das contas com ressalvas. 
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas. 
É o relatório. Decido. 
Considerando que erros formais e materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua 
desaprovação e aplicação de sanção (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A) e as constatações informatizadas analisadas sob o prisma da 
proporcionalidade não comprometem a regularidade das contas a ponto de ensejar sua desaprovação, JULGO APROVADAS COM 
RESSALVAS as contas apresentadas por RENATA JOELIA DAMASIO, candidato(a) ao cargo de vereador(a) do município 
de«Unidade_Eleitoral» Laranjeiras do Sul/PR. 
Observe-se que qualquer partido político ou coligação pode representar à Justiça Eleitoral relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura 
de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas vigentes relativas à arrecadação e gastos de recursos (Lei nº 
9.504/1997, art. 30-A), cujo ajuizamento não obsta e nem suspende o exame e o julgamento da prestação de contas, e seu julgamento não é 
vinculado à aprovação (com ou sem ressalvas) ou desaprovação da prestação de contas e nem impede a apuração do abuso de poder 
econômico em processo apropriado. 
Anoto ainda que o julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à 
prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em andamento ou futuras. 
Ciência ao Ministério Público. 
P. R. I. 
Oportunamente, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul, 30 de junho de 2017. 
Bruno Oliveira Dias 
Juiz Eleitoral” (LEOPOLDO LINHARES MAROCHI - OAB/PR 36.235) 
 
9. PRESTAÇÃO DE CONTAS 662-14.2016.6.16.0045 – CLEUSA DE ALMEIDA DA SILVA: “Vistos, etc. 
Cuida-se os autos de prestação de contas de campanha de CLEUSA DE ALMEIDA DA SILVA, candidato(a) ao cargo de vereador(a) do 
município de Laranjeiras do Sul/PR, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às Eleições de 2016, 
à luz das regras estabelecidas pela Lei nº 9.504/1997 e pela Resolução TSE nº 23.463/2015. 
Publicado o edital, não houve impugnação no prazo legal. 
As contas foram analisadas pelo rito simplificado, que se caracteriza pela análise informatizada da prestação de contas elaborada 
exclusivamente pelo SPCE (art. 58), com o objetivo de detectar mediante cruzamento de dados o recebimento direto ou indireto de fontes 
vedadas; o recebimento de recursos de origem não identificada; a extrapolação de limite de gastos; a omissão de receitas e gastos eleitorais; 
ou a não identificação de doadores originários nas doações recebidas de outros prestadores de contas. 
Nenhuma irregularidade considerada grave foi constatada, havendo parecer pela aprovação das contas com ressalvas. 
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas. 
É o relatório. Decido. 
Considerando que erros formais e materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua 
desaprovação e aplicação de sanção (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A) e as constatações informatizadas analisadas sob o prisma da 
proporcionalidade não comprometem a regularidade das contas a ponto de ensejar sua desaprovação, JULGO APROVADAS COM 
RESSALVAS as contas apresentadas por CLEUSA DE ALMEIDA DA SILVA, candidato(a) ao cargo de vereador(a) do município 
de«Unidade_Eleitoral» Laranjeiras do Sul/PR. 
Observe-se que qualquer partido político ou coligação pode representar à Justiça Eleitoral relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura 
de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas vigentes relativas à arrecadação e gastos de recursos (Lei nº 
9.504/1997, art. 30-A), cujo ajuizamento não obsta e nem suspende o exame e o julgamento da prestação de contas, e seu julgamento não é 
vinculado à aprovação (com ou sem ressalvas) ou desaprovação da prestação de contas e nem impede a apuração do abuso de poder 
econômico em processo apropriado. 
Anoto ainda que o julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à 
prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em andamento ou futuras. 
Ciência ao Ministério Público. 
P. R. I. 
Oportunamente, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul, 30 de junho de 2017. 
Bruno Oliveira Dias 
Juiz Eleitoral”     (JOSINALDO DA SILVA VEIGA OAB/PR 22.225) 
 
10. PRESTAÇÃO DE CONTAS 666-51.2016.6.16.0045 – NILTON JOSE COSTA SILVA: “Vistos, etc. 
Cuida-se os autos de prestação de contas de campanha de NILTON JOSE COSTA SILVA, candidato(a) ao cargo de vereador(a) do município 
de Laranjeiras do Sul/PR, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às Eleições de 2016, à luz das 
regras estabelecidas pela Lei nº 9.504/1997 e pela Resolução TSE nº 23.463/2015. 
Publicado o edital, não houve impugnação no prazo legal. 
As contas foram analisadas pelo rito simplificado, que se caracteriza pela análise informatizada da prestação de contas elaborada 
exclusivamente pelo SPCE (art. 58), com o objetivo de detectar mediante cruzamento de dados o recebimento direto ou indireto de fontes 
vedadas; o recebimento de recursos de origem não identificada; a extrapolação de limite de gastos; a omissão de receitas e gastos eleitorais; 
ou a não identificação de doadores originários nas doações recebidas de outros prestadores de contas. 
Nenhuma irregularidade considerada grave foi constatada, havendo parecer pela aprovação das contas com ressalvas. 
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas. 
É o relatório. Decido. 
Considerando que erros formais e materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua 
desaprovação e aplicação de sanção (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A) e as constatações informatizadas analisadas sob o prisma da 
proporcionalidade não comprometem a regularidade das contas a ponto de ensejar sua desaprovação, JULGO APROVADAS COM 
RESSALVAS as contas apresentadas por NILTON JOSE COSTA SILVA, candidato(a) ao cargo de vereador(a) do município 
de«Unidade_Eleitoral» Laranjeiras do Sul/PR. 
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Observe-se que qualquer partido político ou coligação pode representar à Justiça Eleitoral relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura 
de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas vigentes relativas à arrecadação e gastos de recursos (Lei nº 
9.504/1997, art. 30-A), cujo ajuizamento não obsta e nem suspende o exame e o julgamento da prestação de contas, e seu julgamento não é 
vinculado à aprovação (com ou sem ressalvas) ou desaprovação da prestação de contas e nem impede a apuração do abuso de poder 
econômico em processo apropriado. 
Anoto ainda que o julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à 
prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em andamento ou futuras. 
Ciência ao Ministério Público. 
P. R. I. 
Oportunamente, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul, 30 de junho de 2017. 
Bruno Oliveira Dias 
Juiz Eleitoral” (JOSINALDO DA SILVA VEIGA – OAB/PR 22.225) 
 
11. PRESTAÇÃO DE CONTAS 818-02.2016.6.16.0045 – LILIANE ANTONIA BORTOLUZZI: “Vistos, etc. 
Cuida-se os autos de prestação de contas de campanha de LILIANE ANTONIA BORTOLUZZI, candidato(a) ao cargo de vereador(a) do 
município de Laranjeiras do Sul/PR, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às Eleições de 2016, 
à luz das regras estabelecidas pela Lei nº 9.504/1997 e pela Resolução TSE nº 23.463/2015. 
Publicado o edital, não houve impugnação no prazo legal. 
As contas foram analisadas pelo rito simplificado, que se caracteriza pela análise informatizada da prestação de contas elaborada 
exclusivamente pelo SPCE (art. 58), com o objetivo de detectar mediante cruzamento de dados o recebimento direto ou indireto de fontes 
vedadas; o recebimento de recursos de origem não identificada; a extrapolação de limite de gastos; a omissão de receitas e gastos eleitorais; 
ou a não identificação de doadores originários nas doações recebidas de outros prestadores de contas. 
Nenhuma irregularidade considerada grave foi constatada, havendo parecer pela aprovação das contas com ressalvas. 
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas. 
É o relatório. Decido. 
Considerando que erros formais e materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua 
desaprovação e aplicação de sanção (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A) e as constatações informatizadas analisadas sob o prisma da 
proporcionalidade não comprometem a regularidade das contas a ponto de ensejar sua desaprovação, JULGO APROVADAS COM 
RESSALVAS as contas apresentadas por LILIANE ANTONIA BORTOLUZZI, candidato(a) ao cargo de vereador(a) do município 
de«Unidade_Eleitoral» Laranjeiras do Sul/PR. 
Observe-se que qualquer partido político ou coligação pode representar à Justiça Eleitoral relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura 
de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas vigentes relativas à arrecadação e gastos de recursos (Lei nº 
9.504/1997, art. 30-A), cujo ajuizamento não obsta e nem suspende o exame e o julgamento da prestação de contas, e seu julgamento não é 
vinculado à aprovação (com ou sem ressalvas) ou desaprovação da prestação de contas e nem impede a apuração do abuso de poder 
econômico em processo apropriado. 
Anoto ainda que o julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à 
prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em andamento ou futuras. 
Ciência ao Ministério Público. 
P. R. I. 
Oportunamente, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul, 30 de junho de 2017. 
Bruno Oliveira Dias 
Juiz Eleitoral” (LEOPOLDO LINHARES MAROCHI - OAB/PR 36.235) 
 
12. PRESTAÇÃO DE CONTAS 736-68.2016.6.16.0045 – RUBENS DO ROCIO DE SOUZA NOGUEIRA: “Vistos, etc. 
Cuida-se os autos de prestação de contas de campanha de RUBENS DO ROCIO DE SOUZA NOGUEIRA, candidato(a) ao cargo de 
vereador(a) do município de Marquinho/PR, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às Eleições 
de 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei nº 9.504/1997 e pela Resolução TSE nº 23.463/2015. 
Publicado o edital, não houve impugnação no prazo legal. 
As contas foram analisadas pelo rito simplificado, que se caracteriza pela análise informatizada da prestação de contas elaborada 
exclusivamente pelo SPCE (art. 58), com o objetivo de detectar mediante cruzamento de dados o recebimento direto ou indireto de fontes 
vedadas; o recebimento de recursos de origem não identificada; a extrapolação de limite de gastos; a omissão de receitas e gastos eleitorais; 
ou a não identificação de doadores originários nas doações recebidas de outros prestadores de contas. 
Nenhuma irregularidade considerada grave foi constatada, havendo parecer pela aprovação das contas com ressalvas. 
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas. 
É o relatório. Decido. 
Considerando que erros formais e materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua 
desaprovação e aplicação de sanção (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A) e as constatações informatizadas analisadas sob o prisma da 
proporcionalidade não comprometem a regularidade das contas a ponto de ensejar sua desaprovação, JULGO APROVADAS COM 
RESSALVAS as contas apresentadas por RUBENS DO ROCIO DE SOUZA NOGUEIRA, candidato(a) ao cargo de vereador(a) do município 
de«Unidade_Eleitoral» Marquinho/PR. 
Observe-se que qualquer partido político ou coligação pode representar à Justiça Eleitoral relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura 
de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas vigentes relativas à arrecadação e gastos de recursos (Lei nº 
9.504/1997, art. 30-A), cujo ajuizamento não obsta e nem suspende o exame e o julgamento da prestação de contas, e seu julgamento não é 
vinculado à aprovação (com ou sem ressalvas) ou desaprovação da prestação de contas e nem impede a apuração do abuso de poder 
econômico em processo apropriado. 
Anoto ainda que o julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à 
prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em andamento ou futuras. 
Ciência ao Ministério Público. 
P. R. I. 
Oportunamente, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul, 30 de junho de 2017. 
Bruno Oliveira Dias 
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Juiz Eleitoral” (TOMAS NICOLAS DENIS COVALISKI BOEIRA - OAB/PR 66.907) 
 
13. PRESTAÇÃO DE CONTAS 876-05.2016.6.16.0045 – PARTIDO PROGRESSISTA - PP: “Vistos, etc. 
Cuida-se os autos de prestação de contas de campanha de PARTIDO PROGRESSISTA - PP do município de Marquinho/PR, abrangendo a 
arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às Eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei nº 
9.504/1997 e pela Resolução TSE nº 23.463/2015. 
Publicado o edital, não houve impugnação no prazo legal. 
As contas foram analisadas pelo rito simplificado, que se caracteriza pela análise informatizada da prestação de contas elaborada 
exclusivamente pelo SPCE (art. 58), com o objetivo de detectar mediante cruzamento de dados o recebimento direto ou indireto de fontes 
vedadas; o recebimento de recursos de origem não identificada; a extrapolação de limite de gastos; a omissão de receitas e gastos eleitorais; 
ou a não identificação de doadores originários nas doações recebidas de outros prestadores de contas. 
Nenhuma irregularidade considerada grave foi constatada, havendo parecer técnico pela aprovação das contas com ressalvas. 
O Ministério Público Eleitoral igualmente opinou pela aprovação das contas com ressalvas. 
É o relatório. Decido. 
Considerando que erros formais e materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua 
desaprovação e aplicação de sanção (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A); e que as constatações informatizadas analisadas sob o prisma 
da proporcionalidade não comprometem a regularidade das contas a ponto de ensejar sua desaprovação, JULGO APROVADAS COM 
RESSALVAS as contas apresentadas pelo PARTIDO PROGRESSISTA - PP do município de Marquinho/PR. 
Observe-se que qualquer partido político ou coligação pode representar à Justiça Eleitoral relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura 
de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas vigentes relativas à arrecadação e gastos de recursos (Lei nº 
9.504/1997, art. 30-A), cujo ajuizamento não obsta e nem suspende o exame e o julgamento da prestação de contas, e seu julgamento não é 
vinculado à aprovação (com ou sem ressalvas) ou desaprovação da prestação de contas e nem impede a apuração do abuso de poder 
econômico em processo apropriado. 
Anoto ainda que o julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à 
prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em andamento ou futuras. 
Ciência ao Ministério Público. 
P. R. I. 
Oportunamente, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul, 30 de junho de 2017. 
Bruno Oliveira Dias 
Juiz Eleitoral” (EDITE SIMI ESTECHE - OAB/PR 42.176) 
 
14. PRESTAÇÃO DE CONTAS 870-95.2016.6.16.0045 – PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB: “Vistos, etc. 
Cuida-se os autos de prestação de contas de campanha de PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRATICA BRASILEIRA - PSDB do município de 
Marquinho/PR, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às Eleições de 2016, à luz das regras 
estabelecidas pela Lei nº 9.504/1997 e pela Resolução TSE nº 23.463/2015. 
Publicado o edital, não houve impugnação no prazo legal. 
As contas foram analisadas pelo rito simplificado, que se caracteriza pela análise informatizada da prestação de contas elaborada 
exclusivamente pelo SPCE (art. 58), com o objetivo de detectar mediante cruzamento de dados o recebimento direto ou indireto de fontes 
vedadas; o recebimento de recursos de origem não identificada; a extrapolação de limite de gastos; a omissão de receitas e gastos eleitorais; 
ou a não identificação de doadores originários nas doações recebidas de outros prestadores de contas. 
Nenhuma irregularidade considerada grave foi constatada, havendo parecer técnico pela aprovação das contas com ressalvas. 
O Ministério Público Eleitoral igualmente opinou pela aprovação das contas com ressalvas. 
É o relatório. Decido. 
Considerando que erros formais e materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua 
desaprovação e aplicação de sanção (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A); e que as constatações informatizadas analisadas sob o prisma 
da proporcionalidade não comprometem a regularidade das contas a ponto de ensejar sua desaprovação, JULGO APROVADAS COM 
RESSALVAS as contas apresentadas pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRATICA BRASILEIRA - PSDB do município de Marquinho/PR. 
Observe-se que qualquer partido político ou coligação pode representar à Justiça Eleitoral relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura 
de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas vigentes relativas à arrecadação e gastos de recursos (Lei nº 
9.504/1997, art. 30-A), cujo ajuizamento não obsta e nem suspende o exame e o julgamento da prestação de contas, e seu julgamento não é 
vinculado à aprovação (com ou sem ressalvas) ou desaprovação da prestação de contas e nem impede a apuração do abuso de poder 
econômico em processo apropriado. 
Anoto ainda que o julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à 
prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em andamento ou futuras. 
Ciência ao Ministério Público. 
P. R. I. 
Oportunamente, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul, 30 de junho de 2017. 
Bruno Oliveira Dias 
Juiz Eleitoral” (EDITE SIMI ESTECHE - OAB/PR 42.176) 
 
15. PRESTAÇÃO DE CONTAS 963-58.2016.6.16.0045 – PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB: “Vistos, etc. 
Cuida-se os autos de prestação de contas de campanha de PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB do município 
de Marquinho/PR, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às Eleições de 2016, à luz das regras 
estabelecidas pela Lei nº 9.504/1997 e pela Resolução TSE nº 23.463/2015. 
Publicado o edital, não houve impugnação no prazo legal. 
As contas foram analisadas pelo rito simplificado, que se caracteriza pela análise informatizada da prestação de contas elaborada 
exclusivamente pelo SPCE (art. 58), com o objetivo de detectar mediante cruzamento de dados o recebimento direto ou indireto de fontes 
vedadas; o recebimento de recursos de origem não identificada; a extrapolação de limite de gastos; a omissão de receitas e gastos eleitorais; 
ou a não identificação de doadores originários nas doações recebidas de outros prestadores de contas. 
Nenhuma irregularidade considerada grave foi constatada, havendo parecer técnico pela aprovação das contas com ressalvas. 
O Ministério Público Eleitoral igualmente opinou pela aprovação das contas com ressalvas. 
É o relatório. Decido. 
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Considerando que erros formais e materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua 
desaprovação e aplicação de sanção (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A); e que as constatações informatizadas analisadas sob o prisma 
da proporcionalidade não comprometem a regularidade das contas a ponto de ensejar sua desaprovação, JULGO APROVADAS COM 
RESSALVAS as contas apresentadas pelo PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB do município de 
Marquinho/PR. 
Observe-se que qualquer partido político ou coligação pode representar à Justiça Eleitoral relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura 
de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas vigentes relativas à arrecadação e gastos de recursos (Lei nº 
9.504/1997, art. 30-A), cujo ajuizamento não obsta e nem suspende o exame e o julgamento da prestação de contas, e seu julgamento não é 
vinculado à aprovação (com ou sem ressalvas) ou desaprovação da prestação de contas e nem impede a apuração do abuso de poder 
econômico em processo apropriado. 
Anoto ainda que o julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à 
prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em andamento ou futuras. 
Ciência ao Ministério Público. 
P. R. I. 
Oportunamente, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul, 30 de junho de 2017. 
Bruno Oliveira Dias 
Juiz Eleitoral” (GRISLANE CIVA PIOVESAN - OAB/PR 34.627) 
 
16. PRESTAÇÃO DE CONTAS 962-73.2016.6.16.0045 – PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT: “Vistos, etc. 
Cuida-se os autos de prestação de contas de campanha de PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT do município de Marquinho/PR, 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às Eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela 
Lei nº 9.504/1997 e pela Resolução TSE nº 23.463/2015. 
Publicado o edital, não houve impugnação no prazo legal. 
As contas foram analisadas pelo rito simplificado, que se caracteriza pela análise informatizada da prestação de contas elaborada 
exclusivamente pelo SPCE (art. 58), com o objetivo de detectar mediante cruzamento de dados o recebimento direto ou indireto de fontes 
vedadas; o recebimento de recursos de origem não identificada; a extrapolação de limite de gastos; a omissão de receitas e gastos eleitorais; 
ou a não identificação de doadores originários nas doações recebidas de outros prestadores de contas. 
Nenhuma irregularidade considerada grave foi constatada, havendo parecer técnico pela aprovação das contas com ressalvas. 
O Ministério Público Eleitoral igualmente opinou pela aprovação das contas com ressalvas. 
É o relatório. Decido. 
Considerando que erros formais e materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua 
desaprovação e aplicação de sanção (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A); e que as constatações informatizadas analisadas sob o prisma 
da proporcionalidade não comprometem a regularidade das contas a ponto de ensejar sua desaprovação, JULGO APROVADAS COM 
RESSALVAS as contas apresentadas pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT do município de Marquinho/PR. 
Observe-se que qualquer partido político ou coligação pode representar à Justiça Eleitoral relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura 
de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas vigentes relativas à arrecadação e gastos de recursos (Lei nº 
9.504/1997, art. 30-A), cujo ajuizamento não obsta e nem suspende o exame e o julgamento da prestação de contas, e seu julgamento não é 
vinculado à aprovação (com ou sem ressalvas) ou desaprovação da prestação de contas e nem impede a apuração do abuso de poder 
econômico em processo apropriado. 
Anoto ainda que o julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à 
prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em andamento ou futuras. 
Ciência ao Ministério Público. 
P. R. I. 
Oportunamente, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul, 30 de junho de 2017. 
Bruno Oliveira Dias 
Juiz Eleitoral” (GRISLANE CIVA PIOVESAN - OAB/PR 34.627) 
 
17. PRESTAÇÃO DE CONTAS 874-35.2016.6.16.0045 – PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC: “Vistos, etc. 
Cuida-se os autos de prestação de contas de campanha de PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC do município de Marquinho/PR, abrangendo a 
arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às Eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei nº 
9.504/1997 e pela Resolução TSE nº 23.463/2015. 
Publicado o edital, não houve impugnação no prazo legal. 
As contas foram analisadas pelo rito simplificado, que se caracteriza pela análise informatizada da prestação de contas elaborada 
exclusivamente pelo SPCE (art. 58), com o objetivo de detectar mediante cruzamento de dados o recebimento direto ou indireto de fontes 
vedadas; o recebimento de recursos de origem não identificada; a extrapolação de limite de gastos; a omissão de receitas e gastos eleitorais; 
ou a não identificação de doadores originários nas doações recebidas de outros prestadores de contas. 
Nenhuma irregularidade considerada grave foi constatada, havendo parecer técnico pela aprovação das contas com ressalvas. 
O Ministério Público Eleitoral igualmente opinou pela aprovação das contas com ressalvas. 
É o relatório. Decido. 
Considerando que erros formais e materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua 
desaprovação e aplicação de sanção (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A); e que as constatações informatizadas analisadas sob o prisma 
da proporcionalidade não comprometem a regularidade das contas a ponto de ensejar sua desaprovação, JULGO APROVADAS COM 
RESSALVAS as contas apresentadas pelo PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC do município de Marquinho/PR. 
Observe-se que qualquer partido político ou coligação pode representar à Justiça Eleitoral relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura 
de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas vigentes relativas à arrecadação e gastos de recursos (Lei nº 
9.504/1997, art. 30-A), cujo ajuizamento não obsta e nem suspende o exame e o julgamento da prestação de contas, e seu julgamento não é 
vinculado à aprovação (com ou sem ressalvas) ou desaprovação da prestação de contas e nem impede a apuração do abuso de poder 
econômico em processo apropriado. 
Anoto ainda que o julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à 
prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em andamento ou futuras. 
Ciência ao Ministério Público. 
P. R. I. 
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Oportunamente, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul, 30 de junho de 2017. 
Bruno Oliveira Dias 
Juiz Eleitoral” (EDITE SIMI ESTECHE - OAB/PR 42.176) 
 
18. PRESTAÇÃO DE CONTAS 873-50.2016.6.16.0045 – PARTIDO DEMOCRATAS - DEM: “Vistos, etc. 
Cuida-se os autos de prestação de contas de campanha de PARTIDO DEMOCRATAS - DEM do município de Marquinho/PR, abrangendo a 
arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às Eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei nº 
9.504/1997 e pela Resolução TSE nº 23.463/2015. 
Publicado o edital, não houve impugnação no prazo legal. 
As contas foram analisadas pelo rito simplificado, que se caracteriza pela análise informatizada da prestação de contas elaborada 
exclusivamente pelo SPCE (art. 58), com o objetivo de detectar mediante cruzamento de dados o recebimento direto ou indireto de fontes 
vedadas; o recebimento de recursos de origem não identificada; a extrapolação de limite de gastos; a omissão de receitas e gastos eleitorais; 
ou a não identificação de doadores originários nas doações recebidas de outros prestadores de contas. 
Nenhuma irregularidade considerada grave foi constatada, havendo parecer técnico pela aprovação das contas com ressalvas. 
O Ministério Público Eleitoral igualmente opinou pela aprovação das contas com ressalvas. 
É o relatório. Decido. 
Considerando que erros formais e materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua 
desaprovação e aplicação de sanção (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A); e que as constatações informatizadas analisadas sob o prisma 
da proporcionalidade não comprometem a regularidade das contas a ponto de ensejar sua desaprovação, JULGO APROVADAS COM 
RESSALVAS as contas apresentadas pelo PARTIDO DEMOCRATAS - DEM do município de Marquinho/PR. 
Observe-se que qualquer partido político ou coligação pode representar à Justiça Eleitoral relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura 
de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas vigentes relativas à arrecadação e gastos de recursos (Lei nº 
9.504/1997, art. 30-A), cujo ajuizamento não obsta e nem suspende o exame e o julgamento da prestação de contas, e seu julgamento não é 
vinculado à aprovação (com ou sem ressalvas) ou desaprovação da prestação de contas e nem impede a apuração do abuso de poder 
econômico em processo apropriado. 
Anoto ainda que o julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à 
prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em andamento ou futuras. 
Ciência ao Ministério Público. 
P. R. I. 
Oportunamente, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul, 30 de junho de 2017. 
 
Bruno Oliveira Dias 
Juiz Eleitoral” (EDITE SIMI ESTECHE - OAB/PR 42.176) 
 
 
19. PRESTAÇÃO DE CONTAS 39-13.2016.6.16.0045 – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO – PSD: “Vistos, etc.  
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de Declaração de 
Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.432/2014, 
aspecto material, e Resolução TSE nº 23.464/2015, aspecto processual. 
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido 
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos. 
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.  
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas prestadas. 
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como aprovadas. 
É o relatório. 
Decido. 
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade simplificada de 
declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.  
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se 
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o 
fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.  
 
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva das contas; publicação de edital no 
Diário da Justiça Eletrônico; decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos pela Justiça 
Eleitoral.  
Quanto à veracidade do que foi declarado, referente a ausência de movimentação financeira no exercício de 2016, nada constou nestes autos 
que pudesse desqualificar a declaração apresentada. 
Isto posto, acolho o parecer ministerial e JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD – PORTO 
BARREIRO/PR, referente ao exercício financeiro de 2016, com fulcro no art. 37, da Lei nº 9.096/95, art. 45, inciso VIII, “a”, da Resolução TSE 
nº 23.464/2015, devendo o Cartório Eleitoral providenciar a devida anotação no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – 
SICO, após o trânsito em julgado.  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Após, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul/PR, 03 de julho de 2017. 
BRUNO OLIVEIRA DIAS 
Juiz Eleitoral” 
 
20. PRESTAÇÃO DE CONTAS 872-65.2016.6.16.0045 – PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB: “Vistos, etc. 
Cuida-se os autos de prestação de contas de campanha de PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB do município de Marquinho/PR, 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às Eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela 
Lei nº 9.504/1997 e pela Resolução TSE nº 23.463/2015. 
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Publicado o edital, não houve impugnação no prazo legal. 
As contas foram analisadas pelo rito simplificado, que se caracteriza pela análise informatizada da prestação de contas elaborada 
exclusivamente pelo SPCE (art. 58), com o objetivo de detectar mediante cruzamento de dados o recebimento direto ou indireto de fontes 
vedadas; o recebimento de recursos de origem não identificada; a extrapolação de limite de gastos; a omissão de receitas e gastos eleitorais; 
ou a não identificação de doadores originários nas doações recebidas de outros prestadores de contas. 
Nenhuma irregularidade considerada grave foi constatada, havendo parecer técnico pela aprovação das contas com ressalvas. 
O Ministério Público Eleitoral igualmente opinou pela aprovação das contas com ressalvas. 
É o relatório. Decido. 
Considerando que erros formais e materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua 
desaprovação e aplicação de sanção (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A); e que as constatações informatizadas analisadas sob o prisma 
da proporcionalidade não comprometem a regularidade das contas a ponto de ensejar sua desaprovação, JULGO APROVADAS COM 
RESSALVAS as contas apresentadas pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB do município de Marquinho/PR. 
Observe-se que qualquer partido político ou coligação pode representar à Justiça Eleitoral relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura 
de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas vigentes relativas à arrecadação e gastos de recursos (Lei nº 
9.504/1997, art. 30-A), cujo ajuizamento não obsta e nem suspende o exame e o julgamento da prestação de contas, e seu julgamento não é 
vinculado à aprovação (com ou sem ressalvas) ou desaprovação da prestação de contas e nem impede a apuração do abuso de poder 
econômico em processo apropriado. 
Anoto ainda que o julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à 
prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em andamento ou futuras. 
Ciência ao Ministério Público. 
P. R. I. 
Oportunamente, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul, 30 de junho de 2017. 
Bruno Oliveira Dias 
Juiz Eleitoral” (EDITE SIMI ESTECHE - OAB/PR 42.176) 
 
 
21. PRESTAÇÃO DE CONTAS 871-80.2016.6.16.0045 – PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS: “Vistos, etc. 
Cuida-se os autos de prestação de contas de campanha de PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS do município de Marquinho/PR, 
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às Eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela 
Lei nº 9.504/1997 e pela Resolução TSE nº 23.463/2015. 
Publicado o edital, não houve impugnação no prazo legal. 
As contas foram analisadas pelo rito simplificado, que se caracteriza pela análise informatizada da prestação de contas elaborada 
exclusivamente pelo SPCE (art. 58), com o objetivo de detectar mediante cruzamento de dados o recebimento direto ou indireto de fontes 
vedadas; o recebimento de recursos de origem não identificada; a extrapolação de limite de gastos; a omissão de receitas e gastos eleitorais; 
ou a não identificação de doadores originários nas doações recebidas de outros prestadores de contas. 
Nenhuma irregularidade considerada grave foi constatada, havendo parecer técnico pela aprovação das contas com ressalvas. 
O Ministério Público Eleitoral igualmente opinou pela aprovação das contas com ressalvas. 
É o relatório. Decido. 
Considerando que erros formais e materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua 
desaprovação e aplicação de sanção (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A); e que as constatações informatizadas analisadas sob o prisma 
da proporcionalidade não comprometem a regularidade das contas a ponto de ensejar sua desaprovação, JULGO APROVADAS COM 
RESSALVAS as contas apresentadas pelo PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS do município de Marquinho/PR. 
Observe-se que qualquer partido político ou coligação pode representar à Justiça Eleitoral relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura 
de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas vigentes relativas à arrecadação e gastos de recursos (Lei nº 
9.504/1997, art. 30-A), cujo ajuizamento não obsta e nem suspende o exame e o julgamento da prestação de contas, e seu julgamento não é 
vinculado à aprovação (com ou sem ressalvas) ou desaprovação da prestação de contas e nem impede a apuração do abuso de poder 
econômico em processo apropriado. 
Anoto ainda que o julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à 
prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em andamento ou futuras. 
Ciência ao Ministério Público. 
P. R. I. 
Oportunamente, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul, 30 de junho de 2017. 
 
Bruno Oliveira Dias 
Juiz Eleitoral” (EDITE SIMI ESTECHE - OAB/PR 42.176) 
 
22. PRESTAÇÃO DE CONTAS 791-19.2016.6.16.0045 – WILLIAM SAFRAIDER: “Vistos, etc. 
Cuida-se os autos de prestação de contas de campanha de WILLIAM SAFRAIDER, candidato(a) ao cargo de vereador(a) do município de 
Porto Barreiro/PR, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às Eleições de 2016, à luz das regras 
estabelecidas pela Lei nº 9.504/1997 e pela Resolução TSE nº 23.463/2015. 
Publicado o edital, não houve impugnação no prazo legal. 
As contas foram analisadas pelo rito simplificado, que se caracteriza pela análise informatizada da prestação de contas elaborada 
exclusivamente pelo SPCE (art. 58), com o objetivo de detectar mediante cruzamento de dados o recebimento direto ou indireto de fontes 
vedadas; o recebimento de recursos de origem não identificada; a extrapolação de limite de gastos; a omissão de receitas e gastos eleitorais; 
ou a não identificação de doadores originários nas doações recebidas de outros prestadores de contas. 
Nenhuma irregularidade considerada grave foi constatada, havendo parecer pela aprovação das contas com ressalvas. 
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas. 
É o relatório. Decido. 
Considerando que erros formais e materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua 
desaprovação e aplicação de sanção (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A) e as constatações informatizadas analisadas sob o prisma da 
proporcionalidade não comprometem a regularidade das contas a ponto de ensejar sua desaprovação, JULGO APROVADAS COM 
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RESSALVAS as contas apresentadas por WILLIAM SAFRAIDER, candidato(a) ao cargo de vereador(a) do município de«Unidade_Eleitoral» 
Porto Barreiro/PR. 
Observe-se que qualquer partido político ou coligação pode representar à Justiça Eleitoral relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura 
de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas vigentes relativas à arrecadação e gastos de recursos (Lei nº 
9.504/1997, art. 30-A), cujo ajuizamento não obsta e nem suspende o exame e o julgamento da prestação de contas, e seu julgamento não é 
vinculado à aprovação (com ou sem ressalvas) ou desaprovação da prestação de contas e nem impede a apuração do abuso de poder 
econômico em processo apropriado. 
Anoto ainda que o julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à 
prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em andamento ou futuras. 
Ciência ao Ministério Público. 
P. R. I. 
Oportunamente, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul, 30 de junho de 2017. 
 
Bruno Oliveira Dias 
Juiz Eleitoral” (MELISSA CASSIANA CARRER - OAB/PR 40.280) 
 
23. PRESTAÇÃO DE CONTAS 752-22.2016.6.16.0045 – EDSON JOSE DE OLIVEIRA: “Vistos, etc. 
                    Cuida-se os autos de prestação de contas de campanha de EDSON JOSE DE OLIVEIRA, candidato(a) ao cargo de vereador(a) 
do município de Porto Barreiro/PR, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às Eleições de 2016, 
à luz das regras estabelecidas pela Lei nº 9.504/1997 e pela Resolução TSE nº 23.463/2015. 
Publicado o edital, não houve impugnação no prazo legal. 
As contas foram analisadas pelo rito simplificado, que se caracteriza pela análise informatizada da prestação de contas elaborada 
exclusivamente pelo SPCE (art. 58), com o objetivo de detectar mediante cruzamento de dados o recebimento direto ou indireto de fontes 
vedadas; o recebimento de recursos de origem não identificada; a extrapolação de limite de gastos; a omissão de receitas e gastos eleitorais; 
ou a não identificação de doadores originários nas doações recebidas de outros prestadores de contas. 
Nenhuma irregularidade considerada grave foi constatada, havendo parecer pela aprovação das contas com ressalvas. 
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas. 
É o relatório. Decido. 
Considerando que erros formais e materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua 
desaprovação e aplicação de sanção (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A) e as constatações informatizadas analisadas sob o prisma da 
proporcionalidade não comprometem a regularidade das contas a ponto de ensejar sua desaprovação, JULGO APROVADAS COM 
RESSALVAS as contas apresentadas por EDSON JOSE DE OLIVEIRA, candidato(a) ao cargo de vereador(a) do município 
de«Unidade_Eleitoral» Porto Barreiro/PR. 
Observe-se que qualquer partido político ou coligação pode representar à Justiça Eleitoral relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura 
de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas vigentes relativas à arrecadação e gastos de recursos (Lei nº 
9.504/1997, art. 30-A), cujo ajuizamento não obsta e nem suspende o exame e o julgamento da prestação de contas, e seu julgamento não é 
vinculado à aprovação (com ou sem ressalvas) ou desaprovação da prestação de contas e nem impede a apuração do abuso de poder 
econômico em processo apropriado. 
Anoto ainda que o julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à 
prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em andamento ou futuras. 
Ciência ao Ministério Público. 
P. R. I. 
Oportunamente, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul, 30 de junho de 2017. 
 
Bruno Oliveira Dias 
Juiz Eleitoral” (MELISSA CASSIANA CARRER - OAB/PR 40.280) 
 
 
24. PRESTAÇÃO DE CONTAS 574-73.2016.6.16.0045 – IVETE BERTHE: “Vistos, etc. 
Cuida-se os autos de prestação de contas de campanha de IVETE BERTHE, candidato(a) ao cargo de vereador(a) do município de Rio Bonito 
do Iguaçu/PR, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às Eleições de 2016, à luz das regras 
estabelecidas pela Lei nº 9.504/1997 e pela Resolução TSE nº 23.463/2015. 
Publicado o edital, não houve impugnação no prazo legal. 
As contas foram analisadas pelo rito simplificado, que se caracteriza pela análise informatizada da prestação de contas elaborada 
exclusivamente pelo SPCE (art. 58), com o objetivo de detectar mediante cruzamento de dados o recebimento direto ou indireto de fontes 
vedadas; o recebimento de recursos de origem não identificada; a extrapolação de limite de gastos; a omissão de receitas e gastos eleitorais; 
ou a não identificação de doadores originários nas doações recebidas de outros prestadores de contas. 
Nenhuma irregularidade considerada grave foi constatada, havendo parecer pela aprovação das contas com ressalvas. 
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas. 
É o relatório. Decido. 
Considerando que erros formais e materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua 
desaprovação e aplicação de sanção (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A) e as constatações informatizadas analisadas sob o prisma da 
proporcionalidade não comprometem a regularidade das contas a ponto de ensejar sua desaprovação, JULGO APROVADAS COM 
RESSALVAS as contas apresentadas por IVETE BERTHE, candidato(a) ao cargo de vereador(a) do município de«Unidade_Eleitoral» Rio 
Bonito do Iguaçu/PR. 
Observe-se que qualquer partido político ou coligação pode representar à Justiça Eleitoral relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura 
de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas vigentes relativas à arrecadação e gastos de recursos (Lei nº 
9.504/1997, art. 30-A), cujo ajuizamento não obsta e nem suspende o exame e o julgamento da prestação de contas, e seu julgamento não é 
vinculado à aprovação (com ou sem ressalvas) ou desaprovação da prestação de contas e nem impede a apuração do abuso de poder 
econômico em processo apropriado. 
Anoto ainda que o julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à 
prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em andamento ou futuras. 
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Ciência ao Ministério Público. 
P. R. I. 
Oportunamente, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul, 30 de junho de 2017. 
 
Bruno Oliveira Dias 
Juiz Eleitoral” (MIRIAN PADILHA - OAB/PR 19.326) 
 
 
25. PRESTAÇÃO DE CONTAS 587-72.2016.6.16.0045 – MARIA ORGILIA DOS SANTOS: “Vistos, etc. 
Cuida-se os autos de prestação de contas de campanha de MARIA ORGILIA DOS SANTOS, candidato(a) ao cargo de vereador(a) do 
município de Rio Bonito do Iguaçu/PR, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às Eleições de 
2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei nº 9.504/1997 e pela Resolução TSE nº 23.463/2015. 
Publicado o edital, não houve impugnação no prazo legal. 
As contas foram analisadas pelo rito simplificado, que se caracteriza pela análise informatizada da prestação de contas elaborada 
exclusivamente pelo SPCE (art. 58), com o objetivo de detectar mediante cruzamento de dados o recebimento direto ou indireto de fontes 
vedadas; o recebimento de recursos de origem não identificada; a extrapolação de limite de gastos; a omissão de receitas e gastos eleitorais; 
ou a não identificação de doadores originários nas doações recebidas de outros prestadores de contas. 
Nenhuma irregularidade considerada grave foi constatada, havendo parecer pela aprovação das contas com ressalvas. 
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas. 
É o relatório. Decido. 
Considerando que erros formais e materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua 
desaprovação e aplicação de sanção (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A) e as constatações informatizadas analisadas sob o prisma da 
proporcionalidade não comprometem a regularidade das contas a ponto de ensejar sua desaprovação, JULGO APROVADAS COM 
RESSALVAS as contas apresentadas por MARIA ORGILIA DOS SANTOS, candidato(a) ao cargo de vereador(a) do município 
de«Unidade_Eleitoral» Rio Bonito do Iguaçu/PR. 
Observe-se que qualquer partido político ou coligação pode representar à Justiça Eleitoral relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura 
de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas vigentes relativas à arrecadação e gastos de recursos (Lei nº 
9.504/1997, art. 30-A), cujo ajuizamento não obsta e nem suspende o exame e o julgamento da prestação de contas, e seu julgamento não é 
vinculado à aprovação (com ou sem ressalvas) ou desaprovação da prestação de contas e nem impede a apuração do abuso de poder 
econômico em processo apropriado. 
Anoto ainda que o julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à 
prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em andamento ou futuras. 
Ciência ao Ministério Público. 
P. R. I. 
Oportunamente, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul, 30 de junho de 2017. 
 
Bruno Oliveira Dias 
Juiz Eleitoral (MIRIAN PADILHA - OAB/PR 19.326) 
 
26. PRESTAÇÃO DE CONTAS 585-05.2016.6.16.0045 – LUCILENE DOS SANTOS: “Vistos, etc. 
Cuida-se os autos de prestação de contas de campanha de LUCILENE DOS SANTOS, candidato(a) ao cargo de vereador(a) do município de 
Rio Bonito do Iguaçu/PR, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às Eleições de 2016, à luz das 
regras estabelecidas pela Lei nº 9.504/1997 e pela Resolução TSE nº 23.463/2015. 
Publicado o edital, não houve impugnação no prazo legal. 
As contas foram analisadas pelo rito simplificado, que se caracteriza pela análise informatizada da prestação de contas elaborada 
exclusivamente pelo SPCE (art. 58), com o objetivo de detectar mediante cruzamento de dados o recebimento direto ou indireto de fontes 
vedadas; o recebimento de recursos de origem não identificada; a extrapolação de limite de gastos; a omissão de receitas e gastos eleitorais; 
ou a não identificação de doadores originários nas doações recebidas de outros prestadores de contas. 
Nenhuma irregularidade considerada grave foi constatada, havendo parecer pela aprovação das contas com ressalvas. 
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas. 
É o relatório. Decido. 
Considerando que erros formais e materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua 
desaprovação e aplicação de sanção (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A) e as constatações informatizadas analisadas sob o prisma da 
proporcionalidade não comprometem a regularidade das contas a ponto de ensejar sua desaprovação, JULGO APROVADAS COM 
RESSALVAS as contas apresentadas por LUCILENE DOS SANTOS, candidato(a) ao cargo de vereador(a) do município 
de«Unidade_Eleitoral» Rio Bonito do Iguaçu/PR. 
Observe-se que qualquer partido político ou coligação pode representar à Justiça Eleitoral relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura 
de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas vigentes relativas à arrecadação e gastos de recursos (Lei nº 
9.504/1997, art. 30-A), cujo ajuizamento não obsta e nem suspende o exame e o julgamento da prestação de contas, e seu julgamento não é 
vinculado à aprovação (com ou sem ressalvas) ou desaprovação da prestação de contas e nem impede a apuração do abuso de poder 
econômico em processo apropriado. 
Anoto ainda que o julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à 
prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em andamento ou futuras. 
Ciência ao Ministério Público. 
P. R. I. 
Oportunamente, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul, 30 de junho de 2017. 
Bruno Oliveira Dias 
Juiz Eleitoral” (MIRIAN PADILHA - OAB/PR 19.326) 
 
27. PRESTAÇÃO DE CONTAS 71-18.2017.6.16.0045 – PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB: “Vistos, etc. 
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A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de Declaração de 
Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.432/2014, 
aspecto material, e Resolução TSE nº 23.464/2015, aspecto processual. 
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido 
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos. 
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.  
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas prestadas. 
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como aprovadas. 
É o relatório. 
Decido. 
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade simplificada de 
declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.  
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se 
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o 
fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.  
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva das contas; publicação de edital no 
Diário da Justiça Eletrônico; decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos pela Justiça 
Eleitoral.  
Quanto à veracidade do que foi declarado, referente a ausência de movimentação financeira no exercício de 2016, nada constou nestes autos 
que pudesse desqualificar a declaração apresentada. 
Isto posto, acolho o parecer ministerial e JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO 
BRASILEIRO - PMDB – RIO BONITO DO IGUAÇU/PR, referente ao exercício financeiro de 2016, com fulcro no art. 37, da Lei nº 9.096/95, art. 
45, inciso VIII, “a”, da Resolução TSE nº 23.464/2015, devendo o Cartório Eleitoral providenciar a devida anotação no Sistema de Informações 
de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após o trânsito em julgado.  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Após, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul/PR, 30 de junho de 2017. 
BRUNO OLIVEIRA DIAS 
Juiz Eleitoral” 
 
28. PRESTAÇÃO DE CONTAS 76-40.2017.6.16.0045 – PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT : “Vistos, etc. 
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de Declaração de 
Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.432/2014, 
aspecto material, e Resolução TSE nº 23.464/2015, aspecto processual. 
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido 
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos. 
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.  
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas prestadas. 
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como aprovadas. 
É o relatório. 
Decido. 
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade simplificada de 
declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.  
 
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se 
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o 
fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.  
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva das contas; publicação de edital no 
Diário da Justiça Eletrônico; decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos pela Justiça 
Eleitoral.  
Quanto à veracidade do que foi declarado, referente a ausência de movimentação financeira no exercício de 2016, nada constou nestes autos 
que pudesse desqualificar a declaração apresentada. 
Isto posto, acolho o parecer ministerial e JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT – RIO 
BONITO DO IGUAÇU/PR, referente ao exercício financeiro de 2016, com fulcro no art. 37, da Lei nº 9.096/95, art. 45, inciso VIII, “a”, da 
Resolução TSE nº 23.464/2015, devendo o Cartório Eleitoral providenciar a devida anotação no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e 
Partidárias – SICO, após o trânsito em julgado.  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Após, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul/PR, 30 de junho de 2017. 
BRUNO OLIVEIRA DIAS 
Juiz Eleitoral” 
 
29. PRESTAÇÃO DE CONTAS 59-04.2017.6.16.0045 – PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC: “Vistos, etc. 
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de Declaração de 
Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.432/2014, 
aspecto material, e Resolução TSE nº 23.464/2015, aspecto processual. 
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido 
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos. 
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.  
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas prestadas. 
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como aprovadas. 
É o relatório. 
Decido. 
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O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade simplificada de 
declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.  
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se 
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o 
fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.  
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva das contas; publicação de edital no 
Diário da Justiça Eletrônico; decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos pela Justiça 
Eleitoral.  
Quanto à veracidade do que foi declarado, referente a ausência de movimentação financeira no exercício de 2016, nada constou nestes autos 
que pudesse desqualificar a declaração apresentada. 
Isto posto, acolho o parecer ministerial e JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC – RIO BONITO 
DO IGUAÇU/PR, referente ao exercício financeiro de 2016, com fulcro no art. 37, da Lei nº 9.096/95, art. 45, inciso VIII, “a”, da Resolução TSE 
nº 23.464/2015, devendo o Cartório Eleitoral providenciar a devida anotação no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – 
SICO, após o trânsito em julgado.  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Após, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul/PR, 30 de junho de 2017. 
BRUNO OLIVEIRA DIAS 
Juiz Eleitoral 
 
30. PRESTAÇÃO DE CONTAS 75-55.2017.6.16.0045 – PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL – PEN: “Vistos, etc. 
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de Declaração de 
Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.432/2014, 
aspecto material, e Resolução TSE nº 23.464/2015, aspecto processual. 
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido 
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos. 
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.  
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas prestadas. 
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como aprovadas. 
É o relatório. 
Decido. 
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade simplificada de 
declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.  
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se 
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o 
fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.  
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva das contas; publicação de edital no 
Diário da Justiça Eletrônico; decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos pela Justiça 
Eleitoral.  
Quanto à veracidade do que foi declarado, referente a ausência de movimentação financeira no exercício de 2016, nada constou nestes autos 
que pudesse desqualificar a declaração apresentada. 
Isto posto, acolho o parecer ministerial e JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN – 
MARQUINHO/PR, referente ao exercício financeiro de 2016, com fulcro no art. 37, da Lei nº 9.096/95, art. 45, inciso VIII, “a”, da Resolução 
TSE nº 23.464/2015, devendo o Cartório Eleitoral providenciar a devida anotação no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias 
– SICO, após o trânsito em julgado.  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Após, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul/PR, 30 de junho de 2017. 
BRUNO OLIVEIRA DIAS 
Juiz Eleitoral” 
 
 
31. PRESTAÇÃO DE CONTAS 74-70.2017.6.16.0045 – PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL: “Vistos, etc. 
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de Declaração de 
Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.432/2014, 
aspecto material, e Resolução TSE nº 23.464/2015, aspecto processual. 
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido 
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos. 
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.  
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas prestadas. 
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como aprovadas. 
É o relatório. 
Decido. 
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade simplificada de 
declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.  
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se 
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o 
fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.  
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva das contas; publicação de edital no 
Diário da Justiça Eletrônico; decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos pela Justiça 
Eleitoral.  
Quanto à veracidade do que foi declarado, referente a ausência de movimentação financeira no exercício de 2016, nada constou nestes autos 
que pudesse desqualificar a declaração apresentada. 
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Isto posto, acolho o parecer ministerial e JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL – 
MARQUINHO/PR, referente ao exercício financeiro de 2016, com fulcro no art. 37, da Lei nº 9.096/95, art. 45, inciso VIII, “a”, da Resolução 
TSE nº 23.464/2015, devendo o Cartório Eleitoral providenciar a devida anotação no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias 
– SICO, após o trânsito em julgado.  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Após, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul/PR, 30 de junho de 2017. 
BRUNO OLIVEIRA DIAS 
Juiz Eleitoral” 
 
 
32. PRESTAÇÃO DE CONTAS 55-64.2017.6.16.0045 – PARTIDO PROGRESSISTA – PP: “Vistos, etc.  
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de Declaração de 
Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.432/2014, 
aspecto material, e Resolução TSE nº 23.464/2015, aspecto processual. 
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido 
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos. 
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.  
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas prestadas. 
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como aprovadas. 
É o relatório. 
Decido. 
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade simplificada de 
declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.  
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se 
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o 
fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.  
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva das contas; publicação de edital no 
Diário da Justiça Eletrônico; decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos pela Justiça 
Eleitoral.  
Quanto à veracidade do que foi declarado, referente a ausência de movimentação financeira no exercício de 2016, nada constou nestes autos 
que pudesse desqualificar a declaração apresentada. 
Isto posto, acolho o parecer ministerial e JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo PARTIDO PROGRESSISTA - PP – 
MARQUINHO/PR, referente ao exercício financeiro de 2016, com fulcro no art. 37, da Lei nº 9.096/95, art. 45, inciso VIII, “a”, da Resolução 
TSE nº 23.464/2015, devendo o Cartório Eleitoral providenciar a devida anotação no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias 
– SICO, após o trânsito em julgado.  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Após, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul/PR, 30 de junho de 2017. 
BRUNO OLIVEIRA DIAS 
Juiz Eleitoral” 
 
33. PRESTAÇÃO DE CONTAS 48-72.2017.6.16.0045 – PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA – PDT: “Vistos, etc. 
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de Declaração de 
Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.432/2014, 
aspecto material, e Resolução TSE nº 23.464/2015, aspecto processual. 
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido 
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos. 
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.  
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas prestadas. 
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como aprovadas. 
É o relatório. 
Decido. 
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade simplificada de 
declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.  
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se 
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o 
fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.  
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva das contas; publicação de edital no 
Diário da Justiça Eletrônico; decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos pela Justiça 
Eleitoral.  
Quanto à veracidade do que foi declarado, referente a ausência de movimentação financeira no exercício de 2016, nada constou nestes autos 
que pudesse desqualificar a declaração apresentada. 
Isto posto, acolho o parecer ministerial e JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT –
LARANJEIRAS DO SUL/PR, referente ao exercício financeiro de 2016, com fulcro no art. 37, da Lei nº 9.096/95, art. 45, inciso VIII, “a”, da 
Resolução TSE nº 23.464/2015, devendo o Cartório Eleitoral providenciar a devida anotação no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e 
Partidárias – SICO, após o trânsito em julgado.  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Após, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul/PR, 30 de junho de 2017. 
BRUNO OLIVEIRA DIAS 
Juiz Eleitoral” 
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34. PRESTAÇÃO DE CONTAS 47-87.2017.6.16.0045 – PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS: “Vistos, etc.  
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de Declaração de 
Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.432/2014, 
aspecto material, e Resolução TSE nº 23.464/2015, aspecto processual. 
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido 
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos. 
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.  
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas prestadas. 
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como aprovadas. 
É o relatório. 
Decido. 
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade simplificada de 
declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.  
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se 
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o 
fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.  
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva das contas; publicação de edital no 
Diário da Justiça Eletrônico; decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos pela Justiça 
Eleitoral.  
Quanto à veracidade do que foi declarado, referente a ausência de movimentação financeira no exercício de 2016, nada constou nestes autos 
que pudesse desqualificar a declaração apresentada. 
Isto posto, acolho o parecer ministerial e JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - 
PROS –LARANJEIRAS DO SUL/PR, referente ao exercício financeiro de 2016, com fulcro no art. 37, da Lei nº 9.096/95, art. 45, inciso VIII, “a”, 
da Resolução TSE nº 23.464/2015, devendo o Cartório Eleitoral providenciar a devida anotação no Sistema de Informações de Contas 
Eleitorais e Partidárias – SICO, após o trânsito em julgado.  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Após, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul/PR, 30 de junho de 2017. 
BRUNO OLIVEIRA DIAS 
Juiz Eleitoral” 
 
35. PRESTAÇÃO DE CONTAS 54-79.2017.6.16.0045 – PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS: “Vistos, etc.  
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de Declaração de 
Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.432/2014, 
aspecto material, e Resolução TSE nº 23.464/2015, aspecto processual. 
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido 
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos. 
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.  
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas prestadas. 
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como aprovadas. 
É o relatório. 
Decido. 
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade simplificada de 
declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.  
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se 
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o 
fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.  
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva das contas; publicação de edital no 
Diário da Justiça Eletrônico; decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos pela Justiça 
Eleitoral.  
Quanto à veracidade do que foi declarado, referente a ausência de movimentação financeira no exercício de 2016, nada constou nestes autos 
que pudesse desqualificar a declaração apresentada. 
Isto posto, acolho o parecer ministerial e JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS – 
LARANJEIRAS DO SUL/PR, referente ao exercício financeiro de 2016, com fulcro no art. 37, da Lei nº 9.096/95, art. 45, inciso VIII, “a”, da 
Resolução TSE nº 23.464/2015, devendo o Cartório Eleitoral providenciar a devida anotação no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e 
Partidárias – SICO, após o trânsito em julgado.  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Após, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul/PR, 30 de junho de 2017. 
BRUNO OLIVEIRA DIAS 
Juiz Eleitoral” 
 
36. PRESTAÇÃO DE CONTAS 72-03.2017.6.16.0045 – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO – PSD: “Vistos, etc.  
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de Declaração de 
Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.432/2014, 
aspecto material, e Resolução TSE nº 23.464/2015, aspecto processual. 
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido 
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos. 
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.  
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas prestadas. 
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como aprovadas. 
É o relatório. 
Decido. 
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O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade simplificada de 
declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.  
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se 
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o 
fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.  
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva das contas; publicação de edital no 
Diário da Justiça Eletrônico; decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos pela Justiça 
Eleitoral.  
Quanto à veracidade do que foi declarado, referente a ausência de movimentação financeira no exercício de 2016, nada constou nestes autos 
que pudesse desqualificar a declaração apresentada. 
Isto posto, acolho o parecer ministerial e JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD – 
LARANJEIRAS DO SUL/PR, referente ao exercício financeiro de 2016, com fulcro no art. 37, da Lei nº 9.096/95, art. 45, inciso VIII, “a”, da 
Resolução TSE nº 23.464/2015, devendo o Cartório Eleitoral providenciar a devida anotação no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e 
Partidárias – SICO, após o trânsito em julgado.  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Após, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul/PR, 30 de junho de 2017. 
BRUNO OLIVEIRA DIAS 
Juiz Eleitoral” 
 
37. PRESTAÇÃO DE CONTAS 69-48.2017.6.16.0045 – PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL: “Vistos, etc. 
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de Declaração de 
Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.432/2014, 
aspecto material, e Resolução TSE nº 23.464/2015, aspecto processual. 
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido 
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos. 
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.  
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas prestadas. 
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como aprovadas. 
É o relatório. 
Decido. 
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade simplificada de 
declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.  
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se 
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o 
fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.  
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva das contas; publicação de edital no 
Diário da Justiça Eletrônico; decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos pela Justiça 
Eleitoral.  
Quanto à veracidade do que foi declarado, referente a ausência de movimentação financeira no exercício de 2016, nada constou nestes autos 
que pudesse desqualificar a declaração apresentada. 
Isto posto, acolho o parecer ministerial e JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo PARTIDO  SOCIAL LIBERAL – PSL – LARANJEIRAS 
DO SUL/PR, referente ao exercício financeiro de 2016, com fulcro no art. 37, da Lei nº 9.096/95, art. 45, inciso VIII, “a”, da Resolução TSE nº 
23.464/2015, devendo o Cartório Eleitoral providenciar a devida anotação no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – 
SICO, após o trânsito em julgado.  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Após, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul/PR, 30 de junho de 2017. 
BRUNO OLIVEIRA DIAS 
Juiz Eleitoral” 
 
38. PRESTAÇÃO DE CONTAS 50-42.2017.6.16.0045 – PARTIDO SOLIDARIEDADE – SD: “Vistos, etc. 
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de Declaração de 
Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.432/2014, 
aspecto material, e Resolução TSE nº 23.464/2015, aspecto processual. 
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido 
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos. 
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.  
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas prestadas. 
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como aprovadas. 
É o relatório. 
Decido. 
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade simplificada de 
declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.  
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se 
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o 
fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.  
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva das contas; publicação de edital no 
Diário da Justiça Eletrônico; decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos pela Justiça 
Eleitoral.  
Quanto à veracidade do que foi declarado, referente a ausência de movimentação financeira no exercício de 2016, nada constou nestes autos 
que pudesse desqualificar a declaração apresentada. 
Isto posto, acolho o parecer ministerial e JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo PARTIDO  SOLIDARIEDADE - SD – LARANJEIRAS 
DO SUL/PR, referente ao exercício financeiro de 2016, com fulcro no art. 37, da Lei nº 9.096/95, art. 45, inciso VIII, “a”, da Resolução TSE nº 
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23.464/2015, devendo o Cartório Eleitoral providenciar a devida anotação no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – 
SICO, após o trânsito em julgado.  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Após, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul/PR, 30 de junho de 2017. 
BRUNO OLIVEIRA DIAS 
Juiz Eleitoral” 
 
39. PRESTAÇÃO DE CONTAS 60-86.2017.6.16.0045 – PARTIDO DEMOCRATAS - DEM: “Vistos, etc. 
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de Declaração de 
Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.432/2014, 
aspecto material, e Resolução TSE nº 23.464/2015, aspecto processual. 
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido 
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos. 
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.  
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas prestadas. 
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como aprovadas. 
É o relatório. 
Decido. 
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade simplificada de 
declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.  
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se 
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o 
fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.  
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva das contas; publicação de edital no 
Diário da Justiça Eletrônico; decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos pela Justiça 
Eleitoral.  
Quanto à veracidade do que foi declarado, referente a ausência de movimentação financeira no exercício de 2016, nada constou nestes autos 
que pudesse desqualificar a declaração apresentada. 
Isto posto, acolho o parecer ministerial e JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo PARTIDO  DEMOCRATAS - DEM – LARANJEIRAS 
DO SUL/PR, referente ao exercício financeiro de 2016, com fulcro no art. 37, da Lei nº 9.096/95, art. 45, inciso VIII, “a”, da Resolução TSE nº 
23.464/2015, devendo o Cartório Eleitoral providenciar a devida anotação no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – 
SICO, após o trânsito em julgado.  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Após, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul/PR, 30 de junho de 2017. 
BRUNO OLIVEIRA DIAS 
Juiz Eleitoral” 
 
40. PRESTAÇÃO DE CONTAS 77-25.2017.6.16.0045 – PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB: “Vistos, etc.  
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de Declaração de 
Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.432/2014, 
aspecto material, e Resolução TSE nº 23.464/2015, aspecto processual. 
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido 
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos. 
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.  
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas prestadas. 
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como aprovadas. 
É o relatório. 
Decido. 
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade simplificada de 
declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.  
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se 
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o 
fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.  
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva das contas; publicação de edital no 
Diário da Justiça Eletrônico; decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos pela Justiça 
Eleitoral.  
Quanto à veracidade do que foi declarado, referente a ausência de movimentação financeira no exercício de 2016, nada constou nestes autos 
que pudesse desqualificar a declaração apresentada. 
Isto posto, acolho o parecer ministerial e JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB – NOVA 
LARANJEIRAS /PR, referente ao exercício financeiro de 2016, com fulcro no art. 37, da Lei nº 9.096/95, art. 45, inciso VIII, “a”, da Resolução 
TSE nº 23.464/2015, devendo o Cartório Eleitoral providenciar a devida anotação no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias 
– SICO, após o trânsito em julgado.  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Após, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul/PR, 30 de junho de 2017. 
BRUNO OLIVEIRA DIAS 
Juiz Eleitoral” 
 
41. PRESTAÇÃO DE CONTAS 49-57.2017.6.16.0045 – PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS: “Vistos, etc.  
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A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de Declaração de 
Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.432/2014, 
aspecto material, e Resolução TSE nº 23.464/2015, aspecto processual. 
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido 
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos. 
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.  
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas prestadas. 
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como aprovadas. 
É o relatório. 
Decido. 
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade simplificada de 
declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.  
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se 
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o 
fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.  
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva das contas; publicação de edital no 
Diário da Justiça Eletrônico; decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos pela Justiça 
Eleitoral.  
Quanto à veracidade do que foi declarado, referente a ausência de movimentação financeira no exercício de 2016, nada constou nestes autos 
que pudesse desqualificar a declaração apresentada. 
Isto posto, acolho o parecer ministerial e JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - 
PROS – NOVA LARANJEIRAS /PR, referente ao exercício financeiro de 2016, com fulcro no art. 37, da Lei nº 9.096/95, art. 45, inciso VIII, “a”, 
da Resolução TSE nº 23.464/2015, devendo o Cartório Eleitoral providenciar a devida anotação no Sistema de Informações de Contas 
Eleitorais e Partidárias – SICO, após o trânsito em julgado.  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Após, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul/PR, 30 de junho de 2017. 
BRUNO OLIVEIRA DIAS 
Juiz Eleitoral” 
 
42. PRESTAÇÃO DE CONTAS 51-27.2017.6.16.0045 – PARTIDO VERDE – PV: “Vistos, etc. 
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de Declaração de 
Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.432/2014, 
aspecto material, e Resolução TSE nº 23.464/2015, aspecto processual. 
 
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido 
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos. 
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.  
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas prestadas. 
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como aprovadas. 
É o relatório. 
Decido. 
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade simplificada de 
declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.  
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se 
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o 
fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.  
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva das contas; publicação de edital no 
Diário da Justiça Eletrônico; decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos pela Justiça 
Eleitoral.  
Quanto à veracidade do que foi declarado, referente a ausência de movimentação financeira no exercício de 2016, nada constou nestes autos 
que pudesse desqualificar a declaração apresentada. 
Isto posto, acolho o parecer ministerial e JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo PARTIDO VERDE – PV – RIO BONITO IGUAÇU/PR, 
referente ao exercício financeiro de 2016, com fulcro no art. 37, da Lei nº 9.096/95, art. 45, inciso VIII, “a”, da Resolução TSE nº 23.464/2015, 
devendo o Cartório Eleitoral providenciar a devida anotação no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após o 
trânsito em julgado.  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Após, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul/PR, 30 de junho de 2017. 
BRUNO OLIVEIRA DIAS 
Juiz Eleitoral” 
 
43. PRESTAÇÃO DE CONTAS 45-20.2017.6.16.0045 – PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA – PDT: “Vistos, etc.  
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de Declaração de 
Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.432/2014, 
aspecto material, e Resolução TSE nº 23.464/2015, aspecto processual. 
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido 
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos. 
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.  
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas prestadas. 
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como aprovadas. 
É o relatório. 
Decido. 
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O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade simplificada de 
declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.  
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se 
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o 
fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.  
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva das contas; publicação de edital no 
Diário da Justiça Eletrônico; decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos pela Justiça 
Eleitoral.  
Quanto à veracidade do que foi declarado, referente a ausência de movimentação financeira no exercício de 2016, nada constou nestes autos 
que pudesse desqualificar a declaração apresentada. 
Isto posto, acolho o parecer ministerial e JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT – 
RIO BONITO IGUAÇU/PR, referente ao exercício financeiro de 2016, com fulcro no art. 37, da Lei nº 9.096/95, art. 45, inciso VIII, “a”, da 
Resolução TSE nº 23.464/2015, devendo o Cartório Eleitoral providenciar a devida anotação no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e 
Partidárias – SICO, após o trânsito em julgado.  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Após, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul/PR, 30 de junho de 2017. 
BRUNO OLIVEIRA DIAS 
Juiz Eleitoral” 
 
44. PRESTAÇÃO DE CONTAS 44-35.2017.6.16.0045 – PARTIDO DEMOCRATA – DEM: “Vistos, etc. 
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de Declaração de 
Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.432/2014, 
aspecto material, e Resolução TSE nº 23.464/2015, aspecto processual. 
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido 
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos. 
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.  
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas prestadas. 
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como aprovadas. 
É o relatório. 
Decido. 
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade simplificada de 
declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.  
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se 
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o 
fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.  
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva das contas; publicação de edital no 
Diário da Justiça Eletrônico; decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos pela Justiça 
Eleitoral.  
Quanto à veracidade do que foi declarado, referente a ausência de movimentação financeira no exercício de 2016, nada constou nestes autos 
que pudesse desqualificar a declaração apresentada. 
Isto posto, acolho o parecer ministerial e JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo PARTIDO DEMOCRATA – DEM – RIO BONITO 
IGUAÇU/PR, referente ao exercício financeiro de 2016, com fulcro no art. 37, da Lei nº 9.096/95, art. 45, inciso VIII, “a”, da Resolução TSE nº 
23.464/2015, devendo o Cartório Eleitoral providenciar a devida anotação no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – 
SICO, após o trânsito em julgado.  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Após, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul/PR, 30 de junho de 2017. 
BRUNO OLIVEIRA DIAS 
Juiz Eleitoral” 
 
45. PRESTAÇÃO DE CONTAS 56-49.2017.6.16.0045– PARTIDO DA REPÚBLICA – PR: “Vistos, etc. 
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de Declaração de 
Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.432/2014, 
aspecto material, e Resolução TSE nº 23.464/2015, aspecto processual. 
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido 
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos. 
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.  
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas prestadas. 
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como aprovadas. 
É o relatório. 
Decido. 
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade simplificada de 
declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.  
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se 
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o 
fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.  
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva das contas; publicação de edital no 
Diário da Justiça Eletrônico; decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos pela Justiça 
Eleitoral.  
Quanto à veracidade do que foi declarado, referente a ausência de movimentação financeira no exercício de 2016, nada constou nestes autos 
que pudesse desqualificar a declaração apresentada. 
Isto posto, acolho o parecer ministerial e JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo PARTIDO  DA REPÚBLICA - PR – RIO BONITO 
IGUAÇU/PR, referente ao exercício financeiro de 2016, com fulcro no art. 37, da Lei nº 9.096/95, art. 45, inciso VIII, “a”, da Resolução TSE nº 
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23.464/2015, devendo o Cartório Eleitoral providenciar a devida anotação no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – 
SICO, após o trânsito em julgado.  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Após, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul/PR, 30 de junho de 2017. 
BRUNO OLIVEIRA DIAS 
Juiz Eleitoral” 
 
46. PRESTAÇÃO DE CONTAS 58-19.2017.6.16.0045 – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO – PSD: “Vistos, etc. 
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de Declaração de 
Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.432/2014, 
aspecto material, e Resolução TSE nº 23.464/2015, aspecto processual. 
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido 
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos. 
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.  
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas prestadas. 
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como aprovadas. 
É o relatório. 
Decido. 
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade simplificada de 
declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.  
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se 
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o 
fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.  
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva das contas; publicação de edital no 
Diário da Justiça Eletrônico; decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos pela Justiça 
Eleitoral.  
Quanto à veracidade do que foi declarado, referente a ausência de movimentação financeira no exercício de 2016, nada constou nestes autos 
que pudesse desqualificar a declaração apresentada. 
Isto posto, acolho o parecer ministerial e JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo PARTIDO  SOCIAL DEMOCRATICO - PSD – RIO 
BONITO IGUAÇU/PR, referente ao exercício financeiro de 2016, com fulcro no art. 37, da Lei nº 9.096/95, art. 45, inciso VIII, “a”, da Resolução 
TSE nº 23.464/2015, devendo o Cartório Eleitoral providenciar a devida anotação no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias 
– SICO, após o trânsito em julgado.  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Após, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul/PR, 30 de junho de 2017. 
BRUNO OLIVEIRA DIAS 
Juiz Eleitoral” 
 
47. PRESTAÇÃO DE CONTAS 57-34.2016.6.16.0045 – PARTIDO PROGRESSISTA – PP: “Vistos, etc.  
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de Declaração de 
Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.432/2014, 
aspecto material, e Resolução TSE nº 23.464/2015, aspecto processual. 
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido 
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos. 
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.  
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas prestadas. 
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como aprovadas. 
É o relatório. 
Decido. 
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade simplificada de 
declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.  
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se 
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o 
fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.  
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva das contas; publicação de edital no 
Diário da Justiça Eletrônico; decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos pela Justiça 
Eleitoral.  
Quanto à veracidade do que foi declarado, referente a ausência de movimentação financeira no exercício de 2016, nada constou nestes autos 
que pudesse desqualificar a declaração apresentada. 
Isto posto, acolho o parecer ministerial e JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo PROGRESSISTA - PP – PORTO BARREIRO/PR, 
referente ao exercício financeiro de 2016, com fulcro no art. 37, da Lei nº 9.096/95, art. 45, inciso VIII, “a”, da Resolução TSE nº 23.464/2015, 
devendo o Cartório Eleitoral providenciar a devida anotação no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após o 
trânsito em julgado.  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Após, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul/PR, 03 de julho de 2017. 
BRUNO OLIVEIRA DIAS 
Juiz Eleitoral” 
 
48. PRESTAÇÃO DE CONTAS 52-12.2016.6.16.0045 – PARTIDO VERDE – PV: “Vistos, etc.  
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A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de Declaração de 
Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.432/2014, 
aspecto material, e Resolução TSE nº 23.464/2015, aspecto processual. 
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido 
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos. 
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.  
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas prestadas. 
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como aprovadas. 
É o relatório. 
Decido. 
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade simplificada de 
declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.  
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se 
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o 
fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.  
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva das contas; publicação de edital no 
Diário da Justiça Eletrônico; decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos pela Justiça 
Eleitoral.  
Quanto à veracidade do que foi declarado, referente a ausência de movimentação financeira no exercício de 2016, nada constou nestes autos 
que pudesse desqualificar a declaração apresentada. 
Isto posto, acolho o parecer ministerial e JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo PARTIDO VERDE - PV – PORTO BARREIRO/PR, 
referente ao exercício financeiro de 2016, com fulcro no art. 37, da Lei nº 9.096/95, art. 45, inciso VIII, “a”, da Resolução TSE nº 23.464/2015, 
devendo o Cartório Eleitoral providenciar a devida anotação no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após o 
trânsito em julgado.  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Após, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul/PR, 03 de julho de 2017. 
BRUNO OLIVEIRA DIAS 
Juiz Eleitoral” 
 
49. PRESTAÇÃO DE CONTAS 78-10.2016.6.16.0045 – PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB: “Vistos, etc.  
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de Declaração de 
Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.432/2014, 
aspecto material, e Resolução TSE nº 23.464/2015, aspecto processual. 
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido 
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos. 
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.  
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas prestadas. 
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como aprovadas. 
É o relatório. 
Decido. 
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade simplificada de 
declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.  
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se 
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o 
fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.  
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva das contas; publicação de edital no 
Diário da Justiça Eletrônico; decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos pela Justiça 
Eleitoral.  
Quanto à veracidade do que foi declarado, referente a ausência de movimentação financeira no exercício de 2016, nada constou nestes autos 
que pudesse desqualificar a declaração apresentada. 
Isto posto, acolho o parecer ministerial e JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB – 
PORTO BARREIRO/PR, referente ao exercício financeiro de 2016, com fulcro no art. 37, da Lei nº 9.096/95, art. 45, inciso VIII, “a”, da 
Resolução TSE nº 23.464/2015, devendo o Cartório Eleitoral providenciar a devida anotação no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e 
Partidárias – SICO, após o trânsito em julgado.  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Após, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul/PR, 03 de julho de 2017. 
BRUNO OLIVEIRA DIAS 
Juiz Eleitoral” 
 
 
50. PRESTAÇÃO DE CONTAS 43-50.2016.6.16.0045 – PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL: “Vistos, etc.  
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de Declaração de 
Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.432/2014, 
aspecto material, e Resolução TSE nº 23.464/2015, aspecto processual. 
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido 
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos. 
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.  
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas prestadas. 
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como aprovadas. 
É o relatório. 
Decido. 



Ano IX - Número 124 Curitiba, terça-feira, 11 de julho de 2017 Página 56 

 

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 

O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade simplificada de 
declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.  
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se 
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o 
fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.  
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva das contas; publicação de edital no 
Diário da Justiça Eletrônico; decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos pela Justiça 
Eleitoral.  
Quanto à veracidade do que foi declarado, referente a ausência de movimentação financeira no exercício de 2016, nada constou nestes autos 
que pudesse desqualificar a declaração apresentada. 
Isto posto, acolho o parecer ministerial e JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL – PORTO 
BARREIRO/PR, referente ao exercício financeiro de 2016, com fulcro no art. 37, da Lei nº 9.096/95, art. 45, inciso VIII, “a”, da Resolução TSE 
nº 23.464/2015, devendo o Cartório Eleitoral providenciar a devida anotação no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – 
SICO, após o trânsito em julgado.  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Após, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul/PR, 03 de julho de 2017. 
BRUNO OLIVEIRA DIAS 
Juiz Eleitoral” 
 
51. PRESTAÇÃO DE CONTAS 46-05.2016.6.16.0045 – PARTIDO DEMOCRATAS – DEM: “Vistos, etc.  
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de Declaração de 
Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.432/2014, 
aspecto material, e Resolução TSE nº 23.464/2015, aspecto processual. 
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido 
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos. 
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.  
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas prestadas. 
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como aprovadas. 
É o relatório. 
Decido. 
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade simplificada de 
declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.  
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se 
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o 
fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.  
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva das contas; publicação de edital no 
Diário da Justiça Eletrônico; decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos pela Justiça 
Eleitoral.  
Quanto à veracidade do que foi declarado, referente a ausência de movimentação financeira no exercício de 2016, nada constou nestes autos 
que pudesse desqualificar a declaração apresentada. 
Isto posto, acolho o parecer ministerial e JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo PARTIDO DEMOCRATAS - DEM – PORTO 
BARREIRO/PR, referente ao exercício financeiro de 2016, com fulcro no art. 37, da Lei nº 9.096/95, art. 45, inciso VIII, “a”, da Resolução TSE 
nº 23.464/2015, devendo o Cartório Eleitoral providenciar a devida anotação no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – 
SICO, após o trânsito em julgado.  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Após, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul/PR, 03 de julho de 2017. 
BRUNO OLIVEIRA DIAS 
Juiz Eleitoral” 
 
52. PRESTAÇÃO DE CONTAS 34-88.2016.6.16.0045 – PARTIDO DE REPUBLICA – PR: “Vistos, etc.  
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de Declaração de 
Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.432/2014, 
aspecto material, e Resolução TSE nº 23.464/2015, aspecto processual. 
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido 
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos. 
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.  
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas prestadas. 
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como aprovadas. 
É o relatório. 
Decido. 
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade simplificada de 
declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.  
 
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se 
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o 
fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.  
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva das contas; publicação de edital no 
Diário da Justiça Eletrônico; decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos pela Justiça 
Eleitoral.  
Quanto à veracidade do que foi declarado, referente a ausência de movimentação financeira no exercício de 2016, nada constou nestes autos 
que pudesse desqualificar a declaração apresentada. 
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Isto posto, acolho o parecer ministerial e JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo PARTIDO DA REPUBLICA - PR – PORTO 
BARREIRO/PR, referente ao exercício financeiro de 2016, com fulcro no art. 37, da Lei nº 9.096/95, art. 45, inciso VIII, “a”, da Resolução TSE 
nº 23.464/2015, devendo o Cartório Eleitoral providenciar a devida anotação no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – 
SICO, após o trânsito em julgado.  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Após, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul/PR, 03 de julho de 2017. 
BRUNO OLIVEIRA DIAS 
Juiz Eleitoral” 
 
53. PRESTAÇÃO DE CONTAS 40-95.2016.6.16.0045 – PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC: “Vistos, etc.  
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de Declaração de 
Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.432/2014, 
aspecto material, e Resolução TSE nº 23.464/2015, aspecto processual. 
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido 
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos. 
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.  
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas prestadas. 
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como aprovadas. 
É o relatório. 
Decido. 
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade simplificada de 
declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.  
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se 
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o 
fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.  
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva das contas; publicação de edital no 
Diário da Justiça Eletrônico; decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos pela Justiça 
Eleitoral.  
Quanto à veracidade do que foi declarado, referente a ausência de movimentação financeira no exercício de 2016, nada constou nestes autos 
que pudesse desqualificar a declaração apresentada. 
Isto posto, acolho o parecer ministerial e JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC – PORTO 
BARREIRO/PR, referente ao exercício financeiro de 2016, com fulcro no art. 37, da Lei nº 9.096/95, art. 45, inciso VIII, “a”, da Resolução TSE 
nº 23.464/2015, devendo o Cartório Eleitoral providenciar a devida anotação no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – 
SICO, após o trânsito em julgado.  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Após, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul/PR, 03 de julho de 2017. 
BRUNO OLIVEIRA DIAS 
Juiz Eleitoral” 
 
54. PRESTAÇÃO DE CONTAS 41-80.2016.6.16.0045 – PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS: “Vistos, etc. 
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de Declaração de 
Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.432/2014, 
aspecto material, e Resolução TSE nº 23.464/2015, aspecto processual. 
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido 
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos. 
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.  
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas prestadas. 
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como aprovadas. 
É o relatório. 
Decido. 
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade simplificada de 
declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.  
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se 
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o 
fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.  
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva das contas; publicação de edital no 
Diário da Justiça Eletrônico; decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos pela Justiça 
Eleitoral.  
Quanto à veracidade do que foi declarado, referente a ausência de movimentação financeira no exercício de 2016, nada constou nestes autos 
que pudesse desqualificar a declaração apresentada. 
Isto posto, acolho o parecer ministerial e JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS – PORTO 
BARREIRO/PR, referente ao exercício financeiro de 2016, com fulcro no art. 37, da Lei nº 9.096/95, art. 45, inciso VIII, “a”, da Resolução TSE 
nº 23.464/2015, devendo o Cartório Eleitoral providenciar a devida anotação no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – 
SICO, após o trânsito em julgado.  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Após, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul/PR, 03 de julho de 2017. 
BRUNO OLIVEIRA DIAS 
Juiz Eleitoral” 
 
55. PRESTAÇÃO DE CONTAS 53-94.2016.6.16.0045 – PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS: “Vistos, etc.  
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A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de Declaração de 
Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.432/2014, 
aspecto material, e Resolução TSE nº 23.464/2015, aspecto processual. 
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido 
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos. 
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.  
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas prestadas. 
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como aprovadas. 
É o relatório. 
Decido. 
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade simplificada de 
declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.  
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se 
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o 
fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.  
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva das contas; publicação de edital no 
Diário da Justiça Eletrônico; decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos pela Justiça 
Eleitoral.  
Quanto à veracidade do que foi declarado, referente a ausência de movimentação financeira no exercício de 2016, nada constou nestes autos 
que pudesse desqualificar a declaração apresentada. 
Isto posto, acolho o parecer ministerial e JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - 
PROS – PORTO BARREIRO/PR, referente ao exercício financeiro de 2016, com fulcro no art. 37, da Lei nº 9.096/95, art. 45, inciso VIII, “a”, da 
Resolução TSE nº 23.464/2015, devendo o Cartório Eleitoral providenciar a devida anotação no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e 
Partidárias – SICO, após o trânsito em julgado.  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Após, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul/PR, 03 de julho de 2017. 
BRUNO OLIVEIRA DIAS 
Juiz Eleitoral’ 
 
56. PRESTAÇÃO DE CONTAS 42-65.2016.6.16.0045 – PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB: “Vistos, etc.  
A agremiação partidária em análise apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, por meio de Declaração de 
Ausência de Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto na Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.432/2014, 
aspecto material, e Resolução TSE nº 23.464/2015, aspecto processual. 
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico – DJE/PR, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que as contas apresentadas tenham sido 
objeto de impugnação, conforme certidão constante nos autos. 
Em consulta ao Sistema ODIN, verificou-se a inexistência de extrato bancário para o período em análise.  
O Chefe do Cartório Eleitoral emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas prestadas. 
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como aprovadas. 
É o relatório. 
Decido. 
O Requerente apresentou tempestivamente a prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2016, na modalidade simplificada de 
declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.  
Essa nova forma de prestação de contas, simplificando o processo, permite a sua rápida análise, aprovação e arquivamento, salvo se 
levantada dúvida sobre a veracidade da informação, o que é passível de ensejar, inclusive, a remessa dos dados ao Ministério Público para o 
fim da aferição de eventual prática do crime eleitoral relativo, em especial, a falsidade ideológica.  
 
No que diz respeito ao procedimento, esse foi devidamente observado, com apresentação tempestiva das contas; publicação de edital no 
Diário da Justiça Eletrônico; decurso do prazo para impugnação e informação acerca de extratos bancários e outros dados obtidos pela Justiça 
Eleitoral.  
Quanto à veracidade do que foi declarado, referente a ausência de movimentação financeira no exercício de 2016, nada constou nestes autos 
que pudesse desqualificar a declaração apresentada. 
Isto posto, acolho o parecer ministerial e JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 
PSDB – PORTO BARREIRO/PR, referente ao exercício financeiro de 2016, com fulcro no art. 37, da Lei nº 9.096/95, art. 45, inciso VIII, “a”, da 
Resolução TSE nº 23.464/2015, devendo o Cartório Eleitoral providenciar a devida anotação no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e 
Partidárias – SICO, após o trânsito em julgado.  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Após, arquive-se. 
Laranjeiras do Sul/PR, 03 de julho de 2017. 
BRUNO OLIVEIRA DIAS 
Juiz Eleitoral” 
  
 

51ª Zona Eleitoral 
 
Atos do juiz eleitoral 
 

Relação nº 23/2017 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 276-63.2016.6.16.0051 
Interessado(a): CLAUDINEY APOLINARIO BUENO 
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ADVOGADO(A): CARLOS EDUARDO FERLA CORREA – OAB/PR nº 37.505 
MUNICÍPIO: MORRETES/PR 
ANTE O EXPOSTO, diante da grave irregularidade apontada DESAPROVO AS CONTAS apresentadas pelo(a) Candidato(a) supra referido(a), 
relativas ao pleito municipal de 2.016. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Morretes, 06 de julho de 2017. 
FERNANDO ANDRIOLLI PEREIRA – JUIZ ELEITORAL 
 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 356-27.2016.6.16.0051 
Interessado(a): RAFAEL DA SILVA 
ADVOGADO(A): CARLOS EDUARDO FERLA CORREA – OAB/PR nº 37.505 
MUNICÍPIO: MORRETES/PR 
ANTE O EXPOSTO, diante da grave irregularidade apontada DESAPROVO AS CONTAS apresentadas pelo(a) Candidato(a) supra referido(a), 
relativas ao pleito municipal de 2.016. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Morretes, 06 de julho de 2017. 
FERNANDO ANDRIOLLI PEREIRA – JUIZ ELEITORAL 
 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 370-11.2016.6.16.0051 
Interessado(a): VALDINEIA DA ROSA 
ADVOGADO(A): CARLOS EDUARDO FERLA CORREA – OAB/PR nº 37.505 
MUNICÍPIO: MORRETES/PR 
ANTE O EXPOSTO, diante da grave irregularidade apontada DESAPROVO CONTAS apresentadas pelo(a) Candidato(a) supra referido(a), 
relativas ao pleito municipal de 2.016. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Morretes, 06 de julho de 2017. 
FERNANDO ANDRIOLLI PEREIRA – JUIZ ELEITORAL 
 
  

53ª Zona Eleitoral 
 
Atos do juiz eleitoral 
 

Prestação de Contas Anuais 
Autos nº 5-14.2017.6.16.0053 
Prestação de Contas 
Requerente: Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB - Teixeira Soares 
Vistos etc.  
Trata-se de prestação de contas anual, apresentada pelo representante do Diretório Municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
- PMDB, referente à movimentação financeira relativa ao exercício de 2016.  
A prestação de contas do órgão municipal do Partido supra mencionado, referente ao exercício 2016, foi apresentada fora do prazo legal, em 
04 de maio do corrente ano.  
O Partido optou por apresentar uma Declaração de ausência de movimentação de recursos, amparado pela Resolução TSE 23.464/2015, em 
conformidade com a orientação do Setor de Contas Partidárias do Eg. TRE/PR.  
Autuados, publicados e sem haver impugnação de qualquer interessado, os autos foram submetidos à análise pela chefia do Cartório Eleitoral, 
que, por meio de um Parecer Conclusivo, opinou pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas, por entender que a agremiação atendeu 
em parte às exigências da Resolução TSE n.º 23.464/2015. (fls.10).  
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas, (fls. 12/17). 
É o relatório.  
Consoante o teor do Parecer formulado pelo Chefe de Cartório, o Parecer do Ministério Público, e os documentos juntados aos autos, as 
contas apresentadas pela Comissão Provisória Municipal estão em conformidade com a Resolução TSE 23.464/2015. Contudo, foram 
entregues em desacordo com o prazo fixado em lei. 
 Assim sendo, com esteio no art. 46, inc. II, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido 
do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, referente ao exercício financeiro de 2016.  
Publique-se, registre-se, intime-se. 
Tudo cumprido, arquive-se com as cautelas de praxe.  
Teixeira Soares/PR, 05 de julho de 2017.  
JONATHAN CHEONG 
JUIZ ELEITORAL 
 

Prestação de Contas Anuais 
Autos nº 20-80.2017.6.16.0053 
Prestação de Contas 
Requerente: Partido Social Democrático - PSD - Teixeira Soares 
Vistos etc.  
Trata-se de prestação de contas anual, apresentada pelo representante da Comissão Provisória Municipal do Partido Social Democrático - 
PSD, referente à movimentação financeira relativa ao exercício de 2016.  
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A prestação de contas do órgão municipal do Partido supra mencionado, referente ao exercício 2016, foi apresentada fora do prazo legal, em 
10 de maio do corrente ano.  
O Partido optou por apresentar uma Declaração de ausência de movimentação de recursos, amparado pela Resolução TSE 23.464/2015, em 
conformidade com a orientação do Setor de Contas Partidárias do Eg. TRE/PR.  
Autuados, publicados e sem haver impugnação de qualquer interessado, os autos foram submetidos à análise pela chefia do Cartório Eleitoral, 
que, por meio de um Parecer Conclusivo, opinou pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas, por entender que a agremiação atendeu 
em parte às exigências da Resolução TSE n.º 23.464/2015. (fls.10).  
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas, (fls. 12/17). 
É o relatório.  
Consoante o teor do Parecer formulado pelo Chefe de Cartório, o Parecer do Ministério Público, e os documentos juntados aos autos, as 
contas apresentadas pela Comissão Provisória Municipal estão em conformidade com a Resolução TSE 23.464/2015. Contudo, foram 
entregues em desacordo com o prazo fixado em lei. 
 Assim sendo, com esteio no art. 46, inc. II, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido 
Social Democrático - PSD, referente ao exercício financeiro de 2016.  
Publique-se, registre-se, intime-se. 
Tudo cumprido, arquive-se com as cautelas de praxe.  
Teixeira Soares/PR, 05 de julho de 2017.  
JONATHAN CHEONG 
JUIZ ELEITORAL 
 

Prestação de Contas Anuais 
Autos nº 21-65.2017.6.16.0053 
Prestação de Contas 
Requerente: Partido Republicano Brasileiro - PRB - Teixeira Soares 
Vistos etc.  
Trata-se de prestação de contas anual, apresentada pelo representante da Comissão Provisória Municipal do Partido Republicano Brasileiro - 
PRB, referente à movimentação financeira relativa ao exercício de 2016.  
A prestação de contas do órgão municipal do Partido supra mencionado, referente ao exercício 2016, foi apresentada fora do prazo legal, em 
10 de maio do corrente ano.  
O Partido optou por apresentar uma Declaração de ausência de movimentação de recursos, amparado pela Resolução TSE 23.464/2015, em 
conformidade com a orientação do Setor de Contas Partidárias do Eg. TRE/PR.  
Autuados, publicados e sem haver impugnação de qualquer interessado, os autos foram submetidos à análise pela chefia do Cartório Eleitoral, 
que, por meio de um Parecer Conclusivo, opinou pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas, por entender que a agremiação atendeu 
em parte às exigências da Resolução TSE n.º 23.464/2015. (fls.10).  
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas, (fls. 11/16). 
É o relatório.  
Consoante o teor do Parecer formulado pelo Chefe de Cartório, o Parecer do Ministério Público, e os documentos juntados aos autos, as 
contas apresentadas pela Comissão Provisória Municipal estão em conformidade com a Resolução TSE 23.464/2015. Contudo, foram 
entregues em desacordo com o prazo fixado em lei. 
 Assim sendo, com esteio no art. 46, inc. II, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido 
Republicano Brasileiro - PRB, referente ao exercício financeiro de 2016.  
Publique-se, registre-se, intime-se. 
Tudo cumprido, arquive-se com as cautelas de praxe.  
Teixeira Soares/PR, 05 de julho de 2017.  
JONATHAN CHEONG 
JUIZ ELEITORAL 
 

Prestação de Contas Anuais 
Autos nº 22-50.2017.6.16.0053 
Prestação de Contas 
Requerente: Partido da Mulher Brasileira - PMB - Teixeira Soares 
Vistos etc.  
Trata-se de prestação de contas anual, apresentada pelo representante da Comissão Provisória Municipal do Partido da Mulher Brasileira - 
PMB, referente à movimentação financeira relativa ao exercício de 2016.  
A prestação de contas do órgão municipal do Partido supra mencionado, referente ao exercício 2016, foi apresentada fora do prazo legal, em 
11 de maio do corrente ano.  
O Partido optou por apresentar uma Declaração de ausência de movimentação de recursos, amparado pela Resolução TSE 23.464/2015, em 
conformidade com a orientação do Setor de Contas Partidárias do Eg. TRE/PR.  
Autuados, publicados e sem haver impugnação de qualquer interessado, os autos foram submetidos à análise pela chefia do Cartório Eleitoral, 
que, por meio de um Parecer Conclusivo, opinou pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas, por entender que a agremiação atendeu 
em parte às exigências da Resolução TSE n.º 23.464/2015. (fls.10).  
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas, (fls. 12/16). 
É o relatório.  
Consoante o teor do Parecer formulado pelo Chefe de Cartório, o Parecer do Ministério Público, e os documentos juntados aos autos, as 
contas apresentadas pela Comissão Provisória Municipal estão em conformidade com a Resolução TSE 23.464/2015. Contudo, foram 
entregues em desacordo com o prazo fixado em lei. 
 Assim sendo, com esteio no art. 46, inc. II, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido 
da Mulher Brasileira - PMB, referente ao exercício financeiro de 2016.  
Publique-se, registre-se, intime-se. 
Tudo cumprido, arquive-se com as cautelas de praxe.  
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Teixeira Soares/PR, 05 de julho de 2017.  
JONATHAN CHEONG 
JUIZ ELEITORAL 
 

Prestação de Contas Anuais 
Autos nº 23-35.2017.6.16.0053 
Prestação de Contas 
Requerente: Partido da República - PR - Teixeira Soares 
Vistos etc.  
Trata-se de prestação de contas anual, apresentada pelo representante da Comissão Provisória Municipal do Partido da República - PR, 
referente à movimentação financeira relativa ao exercício de 2016.  
A prestação de contas do órgão municipal do Partido supra mencionado, referente ao exercício 2016, foi apresentada fora do prazo legal, em 
11 de maio do corrente ano.  
O Partido optou por apresentar uma Declaração de ausência de movimentação de recursos, amparado pela Resolução TSE 23.464/2015, em 
conformidade com a orientação do Setor de Contas Partidárias do Eg. TRE/PR.  
Autuados, publicados e sem haver impugnação de qualquer interessado, os autos foram submetidos à análise pela chefia do Cartório Eleitoral, 
que, por meio de um Parecer Conclusivo, opinou pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas, por entender que a agremiação atendeu 
em parte às exigências da Resolução TSE n.º 23.464/2015. (fls.10).  
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas, (fls. 12/17). 
É o relatório.  
Consoante o teor do Parecer formulado pelo Chefe de Cartório, o Parecer do Ministério Público, e os documentos juntados aos autos, as 
contas apresentadas pela Comissão Provisória Municipal estão em conformidade com a Resolução TSE 23.464/2015. Contudo, foram 
entregues em desacordo com o prazo fixado em lei. 
 Assim sendo, com esteio no art. 46, inc. II, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido 
da República - PR, referente ao exercício financeiro de 2016.  
Publique-se, registre-se, intime-se. 
Tudo cumprido, arquive-se com as cautelas de praxe.  
Teixeira Soares/PR, 05 de julho de 2017.  
JONATHAN CHEONG 
JUIZ ELEITORAL 
 

Prestação de Contas Anuais 
Autos nº 24-20.2017.6.16.0053 
Prestação de Contas 
Requerente: Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB – Fernandes Pinheiro 
Vistos etc.  
Trata-se de prestação de contas anual, apresentada pelo representante do Diretório Municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
- PMDB, referente à movimentação financeira relativa ao exercício de 2016.  
A prestação de contas do órgão municipal do Partido supra mencionado, referente ao exercício 2016, foi apresentada fora do prazo legal, em 
15 de maio do corrente ano.  
O Partido optou por apresentar uma Declaração de ausência de movimentação de recursos, amparado pela Resolução TSE 23.464/2015, em 
conformidade com a orientação do Setor de Contas Partidárias do Eg. TRE/PR.  
Autuados, publicados e sem haver impugnação de qualquer interessado, os autos foram submetidos à análise pela chefia do Cartório Eleitoral, 
que, por meio de um Parecer Conclusivo, opinou pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas, por entender que a agremiação atendeu 
em parte às exigências da Resolução TSE n.º 23.464/2015. (fls.10).  
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas, (fls. 12/17). 
É o relatório.  
Consoante o teor do Parecer formulado pelo Chefe de Cartório, o Parecer do Ministério Público, e os documentos juntados aos autos, as 
contas apresentadas pela Comissão Provisória Municipal estão em conformidade com a Resolução TSE 23.464/2015. Contudo, foram 
entregues em desacordo com o prazo fixado em lei. 
 Assim sendo, com esteio no art. 46, inc. II, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido 
do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, referente ao exercício financeiro de 2016.  
Publique-se, registre-se, intime-se. 
Tudo cumprido, arquive-se com as cautelas de praxe.  
Teixeira Soares/PR, 05 de julho de 2017.  
JONATHAN CHEONG 
JUIZ ELEITORAL 
 

Prestação de Contas Anuais 
Autos nº 25-05.2017.6.16.0053 
Prestação de Contas 
Requerente: Partido Social Democrático - PSD – Fernandes Pinheiro 
Vistos etc.  
Trata-se de prestação de contas anual, apresentada pelo representante da Comissão Provisória Municipal do Partido Social Democrático - 
PSD, referente à movimentação financeira relativa ao exercício de 2016.  
A prestação de contas do órgão municipal do Partido supra mencionado, referente ao exercício 2016, foi apresentada fora do prazo legal, em 
15 de maio do corrente ano.  
O Partido optou por apresentar uma Declaração de ausência de movimentação de recursos, amparado pela Resolução TSE 23.464/2015, em 
conformidade com a orientação do Setor de Contas Partidárias do Eg. TRE/PR.  



Ano IX - Número 124 Curitiba, terça-feira, 11 de julho de 2017 Página 62 

 

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 

Autuados, publicados e sem haver impugnação de qualquer interessado, os autos foram submetidos à análise pela chefia do Cartório Eleitoral, 
que, por meio de um Parecer Conclusivo, opinou pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas, por entender que a agremiação atendeu 
em parte às exigências da Resolução TSE n.º 23.464/2015. (fls.10).  
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas, (fls. 12/17). 
É o relatório.  
Consoante o teor do Parecer formulado pelo Chefe de Cartório, o Parecer do Ministério Público, e os documentos juntados aos autos, as 
contas apresentadas pela Comissão Provisória Municipal estão em conformidade com a Resolução TSE 23.464/2015. Contudo, foram 
entregues em desacordo com o prazo fixado em lei. 
 Assim sendo, com esteio no art. 46, inc. II, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido 
Social Democrático - PSD, referente ao exercício financeiro de 2016.  
Publique-se, registre-se, intime-se. 
Tudo cumprido, arquive-se com as cautelas de praxe.  
Teixeira Soares/PR, 05 de julho de 2017.  
JONATHAN CHEONG 
JUIZ ELEITORAL 
 

Prestação de Contas Anuais 
Autos nº 26-87.2017.6.16.0053 
Prestação de Contas 
Requerente: Partido Progressista - PP – Fernandes Pinheiro 
Vistos etc.  
Trata-se de prestação de contas anual, apresentada pelo representante da Comissão Provisória Municipal do Partido Progressista - PP, 
referente à movimentação financeira relativa ao exercício de 2016.  
A prestação de contas do órgão municipal do Partido supra mencionado, referente ao exercício 2016, foi apresentada fora do prazo legal, em 
15 de maio do corrente ano.  
O Partido optou por apresentar uma Declaração de ausência de movimentação de recursos, amparado pela Resolução TSE 23.464/2015, em 
conformidade com a orientação do Setor de Contas Partidárias do Eg. TRE/PR.  
Autuados, publicados e sem haver impugnação de qualquer interessado, os autos foram submetidos à análise pela chefia do Cartório Eleitoral, 
que, por meio de um Parecer Conclusivo, opinou pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas, por entender que a agremiação atendeu 
em parte às exigências da Resolução TSE n.º 23.464/2015. (fls.10).  
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas, (fls. 12/17). 
É o relatório.  
Consoante o teor do Parecer formulado pelo Chefe de Cartório, o Parecer do Ministério Público, e os documentos juntados aos autos, as 
contas apresentadas pela Comissão Provisória Municipal estão em conformidade com a Resolução TSE 23.464/2015. Contudo, foram 
entregues em desacordo com o prazo fixado em lei. 
 Assim sendo, com esteio no art. 46, inc. II, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido 
Progressista - PP, referente ao exercício financeiro de 2016.  
Publique-se, registre-se, intime-se. 
Tudo cumprido, arquive-se com as cautelas de praxe.  
Teixeira Soares/PR, 05 de julho de 2017.  
JONATHAN CHEONG 
JUIZ ELEITORAL 
 

Prestação de Contas Anuais 
Autos nº 27-72.2017.6.16.0053 
Prestação de Contas 
Requerente: Partido Democrático Trabalhista - PDT – Fernandes Pinheiro 
Vistos etc.  
Trata-se de prestação de contas anual, apresentada pelo representante da Comissão Provisória Municipal do Partido Democrático Trabalhista - 
PDT, referente à movimentação financeira relativa ao exercício de 2016.  
A prestação de contas do órgão municipal do Partido supra mencionado, referente ao exercício 2016, foi apresentada fora do prazo legal, em 
10 de maio do corrente ano.  
O Partido optou por apresentar uma Declaração de ausência de movimentação de recursos, amparado pela Resolução TSE 23.464/2015, em 
conformidade com a orientação do Setor de Contas Partidárias do Eg. TRE/PR.  
Autuados, publicados e sem haver impugnação de qualquer interessado, os autos foram submetidos à análise pela chefia do Cartório Eleitoral, 
que, por meio de um Parecer Conclusivo, opinou pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas, por entender que a agremiação atendeu 
em parte às exigências da Resolução TSE n.º 23.464/2015. (fls.10).  
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas, (fls. 12/17). 
É o relatório.  
Consoante o teor do Parecer formulado pelo Chefe de Cartório, o Parecer do Ministério Público, e os documentos juntados aos autos, as 
contas apresentadas pela Comissão Provisória Municipal estão em conformidade com a Resolução TSE 23.464/2015. Contudo, foram 
entregues em desacordo com o prazo fixado em lei. 
 Assim sendo, com esteio no art. 46, inc. II, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido 
Democrático Trabalhista - PDT, referente ao exercício financeiro de 2016.  
Publique-se, registre-se, intime-se. 
Tudo cumprido, arquive-se com as cautelas de praxe.  
Teixeira Soares/PR, 05 de julho de 2017.  
JONATHAN CHEONG 
JUIZ ELEITORAL 
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Prestação de Contas Anuais 
Autos nº 28-57.2017.6.16.0053 
Prestação de Contas 
Requerente: Partido Popular Socialista - PPS – Fernandes Pinheiro 
Vistos etc.  
Trata-se de prestação de contas anual, apresentada pelo representante da Comissão Provisória Municipal do Partido Popular Socialista - PPS, 
referente à movimentação financeira relativa ao exercício de 2016.  
A prestação de contas do órgão municipal do Partido supra mencionado, referente ao exercício 2016, foi apresentada fora do prazo legal, em 
10 de maio do corrente ano.  
O Partido optou por apresentar uma Declaração de ausência de movimentação de recursos, amparado pela Resolução TSE 23.464/2015, em 
conformidade com a orientação do Setor de Contas Partidárias do Eg. TRE/PR.  
Autuados, publicados e sem haver impugnação de qualquer interessado, os autos foram submetidos à análise pela chefia do Cartório Eleitoral, 
que, por meio de um Parecer Conclusivo, opinou pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas, por entender que a agremiação atendeu 
em parte às exigências da Resolução TSE n.º 23.464/2015. (fls.10).  
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas, (fls. 12/17). 
É o relatório.  
Consoante o teor do Parecer formulado pelo Chefe de Cartório, o Parecer do Ministério Público, e os documentos juntados aos autos, as 
contas apresentadas pela Comissão Provisória Municipal estão em conformidade com a Resolução TSE 23.464/2015. Contudo, foram 
entregues em desacordo com o prazo fixado em lei. 
 Assim sendo, com esteio no art. 46, inc. II, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido 
Popular Socialista - PPS, referente ao exercício financeiro de 2016.  
Publique-se, registre-se, intime-se. 
Tudo cumprido, arquive-se com as cautelas de praxe.  
Teixeira Soares/PR, 05 de julho de 2017.  
JONATHAN CHEONG 
JUIZ ELEITORAL 
 

Prestação de Contas Anuais 
Autos nº 29-42.2017.6.16.0053 
Prestação de Contas 
Requerente: Partido da Mulher Brasileira - PMB – Fernandes Pinheiro 
Vistos etc.  
Trata-se de prestação de contas anual, apresentada pelo representante da Comissão Provisória Municipal do Partido da Mulher Brasileira - 
PMB, referente à movimentação financeira relativa ao exercício de 2016.  
A prestação de contas do órgão municipal do Partido supra mencionado, referente ao exercício 2016, foi apresentada fora do prazo legal, em 
10 de maio do corrente ano.  
O Partido optou por apresentar uma Declaração de ausência de movimentação de recursos, amparado pela Resolução TSE 23.464/2015, em 
conformidade com a orientação do Setor de Contas Partidárias do Eg. TRE/PR.  
Autuados, publicados e sem haver impugnação de qualquer interessado, os autos foram submetidos à análise pela chefia do Cartório Eleitoral, 
que, por meio de um Parecer Conclusivo, opinou pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas, por entender que a agremiação atendeu 
em parte às exigências da Resolução TSE n.º 23.464/2015. (fls.09).  
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas, (fls. 11/16). 
É o relatório.  
Consoante o teor do Parecer formulado pelo Chefe de Cartório, o Parecer do Ministério Público, e os documentos juntados aos autos, as 
contas apresentadas pela Comissão Provisória Municipal estão em conformidade com a Resolução TSE 23.464/2015. Contudo, foram 
entregues em desacordo com o prazo fixado em lei. 
 Assim sendo, com esteio no art. 46, inc. II, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido 
da Mulher Brasileira - PMB, referente ao exercício financeiro de 2016.  
Publique-se, registre-se, intime-se. 
Tudo cumprido, arquive-se com as cautelas de praxe.  
Teixeira Soares/PR, 05 de julho de 2017.  
JONATHAN CHEONG 
JUIZ ELEITORAL 
 

Prestação de Contas Anuais 
Autos nº 31-12.2017.6.16.0053 
Prestação de Contas 
Requerente: Partido Socialista Brasileiro - PSB – Fernandes Pinheiro 
Vistos etc.  
Trata-se de prestação de contas anual, apresentada pelo representante da Comissão Provisória Municipal do Partido Socialista Brasileiro - 
PSB, referente à movimentação financeira relativa ao exercício de 2016.  
A prestação de contas do órgão municipal do Partido supra mencionado, referente ao exercício 2016, foi apresentada fora do prazo legal, em 
09 de maio do corrente ano.  
O Partido optou por apresentar uma Declaração de ausência de movimentação de recursos, amparado pela Resolução TSE 23.464/2015, em 
conformidade com a orientação do Setor de Contas Partidárias do Eg. TRE/PR.  
Autuados, publicados e sem haver impugnação de qualquer interessado, os autos foram submetidos à análise pela chefia do Cartório Eleitoral, 
que, por meio de um Parecer Conclusivo, opinou pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas, por entender que a agremiação atendeu 
em parte às exigências da Resolução TSE n.º 23.464/2015. (fls.10).  
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas, (fls. 12/17). 
É o relatório.  
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Consoante o teor do Parecer formulado pelo Chefe de Cartório, o Parecer do Ministério Público, e os documentos juntados aos autos, as 
contas apresentadas pela Comissão Provisória Municipal estão em conformidade com a Resolução TSE 23.464/2015. Contudo, foram 
entregues em desacordo com o prazo fixado em lei. 
 Assim sendo, com esteio no art. 46, inc. II, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido 
Socialista Brasileiro - PSB, referente ao exercício financeiro de 2016.  
Publique-se, registre-se, intime-se. 
Tudo cumprido, arquive-se com as cautelas de praxe.  
Teixeira Soares/PR, 05 de julho de 2017.  
JONATHAN CHEONG 
JUIZ ELEITORAL 
 

Prestação de Contas Anuais 
Autos nº 33-79.2017.6.16.0053 
Prestação de Contas 
Requerente: Partido Social Cristão - PSC – Fernandes Pinheiro 
Vistos etc.  
Trata-se de prestação de contas anual, apresentada pelo representante da Comissão Provisória Municipal do Partido Social Cristão - PSC, 
referente à movimentação financeira relativa ao exercício de 2016.  
A prestação de contas do órgão municipal do Partido supra mencionado, referente ao exercício 2016, foi apresentada fora do prazo legal, em 
17 de maio do corrente ano.  
O Partido optou por apresentar uma Declaração de ausência de movimentação de recursos, amparado pela Resolução TSE 23.464/2015, em 
conformidade com a orientação do Setor de Contas Partidárias do Eg. TRE/PR.  
Autuados, publicados e sem haver impugnação de qualquer interessado, os autos foram submetidos à análise pela chefia do Cartório Eleitoral, 
que, por meio de um Parecer Conclusivo, opinou pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas, por entender que a agremiação atendeu 
em parte às exigências da Resolução TSE n.º 23.464/2015. (fls.10).  
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas, (fls. 12/17). 
É o relatório.  
Consoante o teor do Parecer formulado pelo Chefe de Cartório, o Parecer do Ministério Público, e os documentos juntados aos autos, as 
contas apresentadas pela Comissão Provisória Municipal estão em conformidade com a Resolução TSE 23.464/2015. Contudo, foram 
entregues em desacordo com o prazo fixado em lei. 
 Assim sendo, com esteio no art. 46, inc. II, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido 
Social Cristão - PSC, referente ao exercício financeiro de 2016.  
Publique-se, registre-se, intime-se. 
Tudo cumprido, arquive-se com as cautelas de praxe.  
Teixeira Soares/PR, 05 de julho de 2017.  
JONATHAN CHEONG 
JUIZ ELEITORAL 
 

Prestação de Contas Anuais 
Autos nº 34-64.2017.6.16.0053 
Prestação de Contas 
Requerente: Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB – Fernandes Pinheiro 
Vistos etc.  
Trata-se de prestação de contas anual, apresentada pelo representante da Comissão Provisória Municipal do Partido da Social Democracia 
Brasileira - PSDB, referente à movimentação financeira relativa ao exercício de 2016.  
A prestação de contas do órgão municipal do Partido supra mencionado, referente ao exercício 2016, foi apresentada fora do prazo legal, em 
18 de maio do corrente ano.  
O Partido optou por apresentar uma Declaração de ausência de movimentação de recursos, amparado pela Resolução TSE 23.464/2015, em 
conformidade com a orientação do Setor de Contas Partidárias do Eg. TRE/PR.  
Autuados, publicados e sem haver impugnação de qualquer interessado, os autos foram submetidos à análise pela chefia do Cartório Eleitoral, 
que, por meio de um Parecer Conclusivo, opinou pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas, por entender que a agremiação atendeu 
em parte às exigências da Resolução TSE n.º 23.464/2015. (fls.10).  
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas, (fls. 12/17). 
É o relatório.  
Consoante o teor do Parecer formulado pelo Chefe de Cartório, o Parecer do Ministério Público, e os documentos juntados aos autos, as 
contas apresentadas pela Comissão Provisória Municipal estão em conformidade com a Resolução TSE 23.464/2015. Contudo, foram 
entregues em desacordo com o prazo fixado em lei. 
 Assim sendo, com esteio no art. 46, inc. II, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido 
da Social Democracia Brasileira - PSDB, referente ao exercício financeiro de 2016.  
Publique-se, registre-se, intime-se. 
Tudo cumprido, arquive-se com as cautelas de praxe.  
Teixeira Soares/PR, 05 de julho de 2017.  
JONATHAN CHEONG 
JUIZ ELEITORAL 
 

Prestação de Contas Anuais 
Autos nº 36-34.2017.6.16.0053 
Prestação de Contas 
Requerente: Partido Social Liberal - PSL - Teixeira Soares 
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Vistos etc.  
Trata-se de prestação de contas anual, apresentada pelo representante da Comissão Provisória Municipal do Partido Social Liberal - PSL, 
referente à movimentação financeira relativa ao exercício de 2016.  
A prestação de contas do órgão municipal do Partido supra mencionado, referente ao exercício 2016, foi apresentada fora do prazo legal, em 
26 de maio do corrente ano.  
O Partido optou por apresentar uma Declaração de ausência de movimentação de recursos, amparado pela Resolução TSE 23.464/2015, em 
conformidade com a orientação do Setor de Contas Partidárias do Eg. TRE/PR.  
Autuados, publicados e sem haver impugnação de qualquer interessado, os autos foram submetidos à análise pela chefia do Cartório Eleitoral, 
que, por meio de um Parecer Conclusivo, opinou pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas, por entender que a agremiação atendeu 
em parte às exigências da Resolução TSE n.º 23.464/2015. (fls.09).  
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas, (fls. 11/16). 
É o relatório.  
Consoante o teor do Parecer formulado pelo Chefe de Cartório, o Parecer do Ministério Público, e os documentos juntados aos autos, as 
contas apresentadas pela Comissão Provisória Municipal estão em conformidade com a Resolução TSE 23.464/2015. Contudo, foram 
entregues em desacordo com o prazo fixado em lei. 
 Assim sendo, com esteio no art. 46, inc. II, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido 
Social Liberal - PSL, referente ao exercício financeiro de 2016.  
Publique-se, registre-se, intime-se. 
Tudo cumprido, arquive-se com as cautelas de praxe.  
Teixeira Soares/PR, 05 de julho de 2017.  
JONATHAN CHEONG 
JUIZ ELEITORAL 
 

Prestação de Contas Anuais 
Autos nº 32-94.2017.6.16.0053 
Prestação de Contas 
Requerente: Partido Democratas - DEM – Fernandes Pinheiro 
Vistos etc.  
Trata-se de prestação de contas anual, apresentada pelo representante da Comissão Provisória Municipal do Partido Democratas - DEM, 
referente à movimentação financeira relativa ao exercício de 2016.  
A prestação de contas do órgão municipal do Partido supra mencionado, referente ao exercício 2016, foi apresentada fora do prazo legal, em 
17 de maio do corrente ano.  
O Partido optou por apresentar uma Declaração de ausência de movimentação de recursos, amparado pela Resolução TSE 23.464/2015, em 
conformidade com a orientação do Setor de Contas Partidárias do Eg. TRE/PR.  
Autuados, publicados e sem haver impugnação de qualquer interessado, os autos foram submetidos à análise pela chefia do Cartório Eleitoral, 
que, por meio de um Parecer Conclusivo, opinou pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas, por entender que a agremiação atendeu 
em parte às exigências da Resolução TSE n.º 23.464/2015. (fls.10).  
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas, (fls. 12/17). 
É o relatório.  
Consoante o teor do Parecer formulado pelo Chefe de Cartório, o Parecer do Ministério Público, e os documentos juntados aos autos, as 
contas apresentadas pela Comissão Provisória Municipal estão em conformidade com a Resolução TSE 23.464/2015. Contudo, foram 
entregues em desacordo com o prazo fixado em lei. 
 Assim sendo, com esteio no art. 46, inc. II, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido 
Democratas - DEM, referente ao exercício financeiro de 2016.  
Publique-se, registre-se, intime-se. 
Tudo cumprido, arquive-se com as cautelas de praxe.  
Teixeira Soares/PR, 05 de julho de 2017.  
JONATHAN CHEONG 
JUIZ ELEITORAL 
 

Prestação de Contas Anuais 
Autos nº 30-27.2017.6.16.0053 
Prestação de Contas 
Requerente: Partido Verde - PV – Fernandes Pinheiro 
Vistos etc.  
Trata-se de prestação de contas anual, apresentada pelo representante da Comissão Provisória Municipal do Partido Verde - PV, referente à 
movimentação financeira relativa ao exercício de 2016.  
A prestação de contas do órgão municipal do Partido supra mencionado, referente ao exercício 2016, foi apresentada fora do prazo legal, em 
09 de maio do corrente ano.  
O Partido optou por apresentar uma Declaração de ausência de movimentação de recursos, amparado pela Resolução TSE 23.464/2015, em 
conformidade com a orientação do Setor de Contas Partidárias do Eg. TRE/PR.  
Autuados, publicados e sem haver impugnação de qualquer interessado, os autos foram submetidos à análise pela chefia do Cartório Eleitoral, 
que, por meio de um Parecer Conclusivo, opinou pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas, por entender que a agremiação atendeu 
em parte às exigências da Resolução TSE n.º 23.464/2015. (fls.10).  
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas, (fls. 12/17). 
É o relatório.  
Consoante o teor do Parecer formulado pelo Chefe de Cartório, o Parecer do Ministério Público, e os documentos juntados aos autos, as 
contas apresentadas pela Comissão Provisória Municipal estão em conformidade com a Resolução TSE 23.464/2015. Contudo, foram 
entregues em desacordo com o prazo fixado em lei. 
 Assim sendo, com esteio no art. 46, inc. II, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido 
Verde - PV, referente ao exercício financeiro de 2016.  
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Publique-se, registre-se, intime-se. 
Tudo cumprido, arquive-se com as cautelas de praxe.  
Teixeira Soares/PR, 05 de julho de 2017.  
JONATHAN CHEONG 
JUIZ ELEITORAL 
 
  

56ª Zona Eleitoral 
 
Atos do juiz eleitoral 
 

PUBLICAÇÃO 
Prestação de Contas n.º 20-71.2017.6.16.0056 (REFERENTE AO ANO DE 2016) 
Partido: PMDB, Carlópolis/PR 
Interessados: Rosângela Carvalho Custódio, Presidente do Partido, e Luiz Fernando Bagatim, Tesoureiro do Partido 
Advogado: Dr. Laerty Morelin Bernardino – OAB/PR n. 57890 
 
PUBLICAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL (BP) E DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) DO PARTIDO DO 
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB), EM ATENÇÃO AO § 1º DO ART. 31 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.464/2015 
 
BALANÇO PATRIMONIAL – PMDB DE CARLÓPOLIS/PR – EXERCÍCIO 2016 

 2016 2015 
ATIVO   
  Circulante 0,00 0,00 
        Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 0,00 
              Caixa 0,00 0,00 
              Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição 0,00 0,00 
              Banco C/Movimento – Recursos com Restrição  0,00 0,00 
              Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição 0,00 0,00 
              Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição 0,00 0,00 
        Créditos a Receber 0,00 0,00 
              Mensalidades de Terceiros 0,00 0,00 
              Atendimentos Realizados 0,00 0,00 
              Adiantamentos a Empregados 0,00 0,00 
              Adiantamentos a Fornecedores 0,00 0,00 
              Recursos de Parcerias em Projetos 0,00 0,00 
              Tributos a Recuperar 0,00 0,00 
              Despesas Antecipadas 0,00 0,00 
        Estoques 0,00 0,00 
              Produtos Próprios para Venda 0,00 0,00 
              Produtos Doados para Venda 0,00 0,00 
              Almoxarifado / Material de Expediente 0,00 0,00 
   
Não Circulante 0,00 0,00 
       Realizável a Longo Prazo 0,00 0,00 
             Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição 0,00 0,00 
             Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição 0,00 0,00 
             Valores a Receber         0,00 0,00 
       Investimentos 0,00 0,00 
             Investimentos Permanentes 0,00 0,00 
       Imobilizado 0,00 0,00 
             Bens sem Restrição 0,00 0,00 
             Bens com Restrição 0,00 0,00 
             (-) Depreciação Acumulada 0,00 0,00 
        Intangível      0,00 0,00 
             Direitos de Uso de Softwares 0,00 0,00 
             Direitos de Autor e de Marcas 0,00 0,00 
             (-) Amortização Acumulada 0,00 0,00 

 
 

 2016 2015 
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0,00 0,00 
  Circulante 0,00 0,00 
      Fornecedores de bens e serviços 0,00 0,00 
      Obrigações com Empregados 0,00 0,00 
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      Obrigações Tributárias 0,00 0,00 
      Empréstimos e Financiamentos a Pagar 0,00 0,00 
      Recursos de Projetos em Execução 0,00 0,00 
      Recursos de Convênios em Execução 0,00 0,00 
      Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar 0,00 0,00 
   Não Circulante 0,00 0,00 
      Empréstimos e Financiamentos a Pagar 0,00 0,00 
      Recursos de Projetos em Execução 0,00 0,00 
      Recursos de Convênios em Execução 0,00 0,00 
      Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar 0,00 0,00 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0,00 0,00 
      Patrimônio Social 0,00 0,00 
      Outras Reservas 0,00 0,00 
      Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00 0,00 
      Superávit ou Déficit Acumulado 0,00 0,00 

Rosangela Carvalho Custodio Luiz Fernando Bagatim  Francisco dos Santos Reis 
Presidente   Tesoureiro   Contador 
CPF 030.338.699-12  CPF 451.225.399-87  CRC-PR 057.265/O 
 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO – PMDB DE CARLÓPOLIS/PR – EXERCICIO DE 2016 

 2016 2015 
RECEITAS OPERACIONAIS  9.072,15 0,00 
      Com Restrição 0,00 0,00 
             Programa (Atividades) de Educação 0,00 0,00 
             Programa (Atividades) de Saúde  0,00 0,00 
             Programa (Atividades) de Assistência Social 0,00 0,00 
             Programa (Atividades) de Direitos Humanos 0,00 0,00 
             Programa (Atividades) de Meio Ambiente 0,00 0,00 
             Outros Programas (Atividades)  0,00 0,00 
             Gratuidades 0,00 0,00 
             Trabalho Voluntário 0,00 0,00 
             Rendimentos Financeiros 0,00 0,00 
      Sem Restrição 9.072,15 0,00 
             Receitas de Serviços Prestados 0,00 0,00 
             Contribuições e Doações Voluntárias 9.072,15 0,00 
             Ganhos na Venda de Bens 0,00 0,00 
             Rendimentos Financeiros  0,00 0,00 
             Outros Recursos Recebidos 0,00 0,00 
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 
       Com Programas (Atividades) 0,00 0,00 
             Educação 0,00 0,00 
             Saúde  0,00 0,00 
             Assistência Social 0,00 0,00 
             Direitos Humanos 0,00 0,00 
             Meio Ambiente 0,00 0,00 
             Gratuidades Concedidas 0,00 0,00 
             Trabalho Voluntário 0,00 0,00 
RESULTADO BRUTO 9.072,15 0,00 
DESPESAS OPERACIONAIS 9.072,15 0,00 
       Administrativas 9.072,15 0,00 
             Salários  0,00 0,00 
             Encargos Sociais 0,00 0,00 
             Impostos e Taxas 17,15 0,00 
             Aluguéis 0,00 0,00 
             Serviços Gerais 9.055,00 0,00 
             Manutenção  0,00 0,00 
             Depreciação e Amortização 0,00 0,00 
             Perdas Diversas 0,00 0,00 
       Outras despesas/receitas operacionais 0,00 0,00 
   
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO) 0,00 0,00 
   
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO 0,00 0,00 
   

Rosangela Carvalho Custodio Luiz Fernando Bagatim  Francisco dos Santos Reis 
Presidente   Tesoureiro   Contador 
CPF 030.338.699-12  CPF 451.225.399-87  CRC-PR 057.265/O 
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57ª Zona Eleitoral 
 
Atos do juiz eleitoral 
 

INTIMAÇÃO DE DECISÃO 
AUTOS Nº 539-77.2016.6.16.0057 
NATUREZA: AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 
INVESTIGANTE: COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO DEMOCRATAS – DE ITAMBARACÁ 
ADVOGADOS(AS): MARCUS VINICIUS DE ANDRADE – OAB/PR 47.090  
INVESTIGADO: VALDINEI FERRARI, CANDIDATO ELEITO AO CARGO DE VEREADOR; 
ADVOGADOS: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO – OAB/PR 30.485 e JEFERSON CAMARGO – OAB/PR 32.975  
INVESTIGADO: AMARILDO TOSTES, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAMBARACÁ 
ADVOGADOS: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO – OAB/PR 30.485 e PEDRO JAIRO DA COSTA MELLO - OAB/PR 60.835 
 
Intimação, na forma da lei, da decisão proferida pela Exma. Dra. Paula Chedid Magalhães, MMª Juíza Eleitoral Designada, nos autos 
acima discriminados, com o seguinte teor: 
 “I – Quanto ao pedido de que a testemunha DEBORA seja ouvida em nova oportunidade, defiro o pedido. Efetivamente, como relatou o 
requerido, a possibilidade de intimação e trazida de testemunhas no rito eleitoral se restringem às hipóteses de arrolamento pelo Ministério 
Público. No entanto, trata-se de situação excepcional, uma vez que demonstrado – ainda que de forma superficial – a possibilidade de recusa 
por ocorrência de ameaças à testemunha. Vê-se que foi apresentada conversa via whatsapp na qual o marido de Débora informa ao Sr. 
Francisco Messias, representante da Comissão Provisória nestes autos, que ameaças seriam o motivo de sua recusa (fotos de tal diálogo 
seguem anexas a presente ata). Em vista disto, entendo que o rigor da lei eleitoral deverá ceder aos princípios maiores que regem a produção 
probatória, notoriamente a busca da verdade processual e o mais amplo acesso da população à Justiça, que igualmente deverá se sentir 
protegida para que possa efetivamente afirmar o que testemunhou. O fato de ser ligada a coligação partidária é, inicialmente, irrelevante, pois 
não impede que efetivamente esteja ameaçada, sendo necessária a sua oitiva ao menos para tais esclarecimentos. Assim, defiro o pedido, 
determinando sua intimação por servidor da justiça eleitoral, em audiência a ser realizada dia 20 de julho de 2017, às 17h00min. Na mesma 
ocasião serão ouvidas as testemunhas da defesa, evitando a inversão na ordem de oitiva. 
II- Quanto ao pedido de oitiva da Sra. Ana Carolina Pimenta dos Santos, bem como da juntada de ata notarial apresentada nesta data, tenho 
que deve ser indeferido. Como bem apontou o Ministério Público, a ata notarial realmente foi realizada no dia 06 de junho de 2017, podendo 
ser visto como documento novo. No entanto, impossível desconsiderar que ele, na verdade, representa declaração de fatos que já eram 
conhecidos à época da propositura da ação. Ainda, deve-se ter em mente que as ações eleitorais têm prazo certo para sua propositura e ainda 
que tais fatos tenham vindo ao conhecimento da parte autora posteriormente, se fossem fatos inéditos – e parcialmente o são, pois 
evidentemente não narrados na inicial – seria inviável a propositura de nova ação eleitoral com base nestes fatos.  
III- Quanto ao pedido de perícia, vejo que efetivamente ele não foi analisado na decisão saneadora. Apesar de havida a preclusão quanto a 
sua não apreciação, entendo que mesmo que assim não o fosse ela deveria ser indeferida. O pedido realizado, tanto na contestação quanto 
nesta audiência, não apresenta especificidade suficiente para o deferimento da medida, protestando pela prova sem apresentar qualquer 
alegação concreta quanto a fatores que ensejariam seu vício (tais como potencial edição, etc). Assim, sem a especificação do que 
efetivamente seria objetivado com a perícia, inviável seu deferimento. 
IV- Presentes intimados. Diligências necessárias. Juntem-se a esta ata as fotos apresentadas em contradita a primeira testemunha e as fotos 
relativas a conversa de whatsapp  apresentadas.”  
Defiro a juntada do substabelecimento e a desistência das testemunhas da parte autora. 
 
  

63ª Zona Eleitoral 
 
Atos do juiz eleitoral 
 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE) Nº 325-68.2016.6.16.0063 
INVESTIGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
Promotor: Pedro Gabriel Hayashi Almeida Machado 
INVESTIGADOS: JOÃO RICARDO DE MELLO e LAÉRCIO PEREIRA CORREIA 
Advogado: Fábio Antônio Maximiano de Souza – OAB/PR 31.351 
Sentença: “SENTENÇA: 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta julgo IMPROCEDENTE a presente 
representação. Com o trânsito em julgado, feitas as comunicações necessárias, proceda-se às devidas baixas. Dê-se ciência as partes. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. São Jerônimo da Serra, 06 de julho de 2017. (a) Moema Santana Silva - Juíza de Direito 
 
 
AÇÃO PENAL Nº 3-82.2015.6.16.0063 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
Promotor: Pedro Gabvriel Hayashi Almeida Machado 
RÉS: EUNICE NATAL BUENTO e PAULA ALESSANDRA GONCALVES CEZAR 
Defensor: André Luiz Donega Verri – OAB/PR. 28.981 
Sentença: “Em face do exposto, julgo IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER a acusada EUNICE NATAL BUENO, já qualificada, 
com fulcro no art. 386, inciso III do Código de Processo Penal. Com o trânsito em julgado, feitas as comunicações necessárias, proceda-se às 
devidas baixas. 4. DISPOSIÇÕES FINAIS 1. A Constituição Federal dispõe, no art. 5º, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica 
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos e”, no art. 134, caput, que “a Defensoria Pública é instituição essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados”. Não obstante, o Estado 
do Paraná, até o momento, lamentavelmente e diferentemente de tantas outras Unidades da Federação, não organizou a sua Defensoria 
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Pública, o que obriga os magistrados a nomearem advogados dativos para exercerem a defesa de réus pobres ou citados por edital. Prescreve 
o §1º do artigo 22 da Lei nº. 8.906/94 que “o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de 
impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo a tabela 
organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado". Ademais, não é justo que o profissional liberal disponha de seu tempo, de 
seu intelecto e de seu material de trabalho gratuitamente em favor de alguém cuja defesa incumbe ao Estado, sendo justa a condenação do 
Estado ao pagamento de honorários em favo do defensor, conforme orientação jurisprudencial. Pelo exposto, com base no artigo 22, §1º da 
Lei nº 8.906/94, condeno o Estado do Paraná a pagar ao advogado dativo nomeado, Dr. Andre Luiz Donega Verri, a título de honorários 
advocatícios, a quantia de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais), levando-se em conta o zelo com que atuou, a complexidade da causa, o 
tempo de duração do processo, bem como a necessidade de comparecimento em audiência. 2. No que tange a denunciada PAULA 
ALESSANDRA GONÇALVES CEZAR, certifique a Secretaria o cumprimento integral das medidas que lhe foram impostas. Após, vista ao MP. 
Dê-se ciência as partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. São Jerônimo da Serra, 04 de julho de 2017. (a) Moema Santana Silva 
 
  

71ª Zona Eleitoral 
 
Atos do juiz eleitoral 
 

Intimação de Decisão 
PROCESSO (AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO) Nº: 764-55.2016.6.16.0071 
 
 

IMPUGNANTE: SIGILOSO 
ADVOGADOS: NILDO JOSE LUBKE (OAB/PR Nº 36.242) E MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE (OAB/PR Nº 38.964). 
 

IMPUGNADOS: SIGILOSO E SIGILOSO 
ADVOGADO: MAURO YUTAKA AIDA (OAB/PR Nº 39.773). 
 
Por ordem do Exmo. Sr. Juiz Eleitoral, Dr. Rodrigo Brum Lopes, por meio do presente, ficam as partes intimadas da decisão proferida 
às fls. 234/237, cujo dispositivo segue abaixo: 
 
“Ante o exposto, determino a reunião da presente Ação de Impugnação de Mandato Eletivo aos autos de Ação de Investigação 
Judicial Eleitoral, autos nº 761-03.2016.6.16.0071, para instrução e julgamento conjunto, com o respectivo apensamento dos autos. 
Considerando que, nos referidos autos de Ação de Investigação Judicial foi designada audiência de instrução e julgamento para o 
dia 26 de julho de 2017, às 13:00 horas, a qual mantenho, intime-se as partes dos presentes autos para que compareçam 
acompanhadas das testemunhas respectivas arroladas, devendo os atos processuais, doravante, serem praticados exclusivamente 
nestes autos. 
Intime-se. 
Ciência ao Ministério Público. 
Nova Esperança, 06 de julho de 2017. 
RODRIGO BRUM LOPES 
Juiz de Direito” 
 
 
 
Intimação de Sentenças – Prestação de Contas – Eleições 2016 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 701-30.2016.6.16.0071  
UNIFLOR/PR 
INTERESSADO: MARLENE FELIPE DA SILVA 
ADVOGADO: CLEITON DIEGO SANTANA BONETTI – OAB/PR 81.355 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 717-81.2016.6.16.0071  
UNIFLOR/PR 
INTERESSADO: ANA PAULA CAZULA DELBO 
ADVOGADO: CLEITON DIEGO SANTANA BONETTI – OAB/PR 81.355 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 697-90.2016.6.16.0071  
UNIFLOR/PR 
INTERESSADO: ANDRE LUIS PARANHOS BIONDO 
ADVOGADO: CLEITON DIEGO SANTANA BONETTI – OAB/PR 81.355 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 705-67.2016.6.16.0071  
UNIFLOR/PR 
INTERESSADO: JUAREZ FERNANDES 
ADVOGADO: CLEITON DIEGO SANTANA BONETTI – OAB/PR 81.355 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 696-08.2016.6.16.0071  
UNIFLOR/PR 
INTERESSADO: LUIZ CARLOS FERREIRA 
ADVOGADO: CLEITON DIEGO SANTANA BONETTI – OAB/PR 81.355 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS 703-97.2016.6.16.0071  
UNIFLOR/PR 
INTERESSADO: MARCIA ANA DA CRUZ 
ADVOGADO: CLEITON DIEGO SANTANA BONETTI – OAB/PR 81.355 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 707-37.2016.6.16.0071  
UNIFLOR/PR 
INTERESSADO: SONIA DOMINGUES DA SILVA 
ADVOGADO: CLEITON DIEGO SANTANA BONETTI – OAB/PR 81.355 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 695-23.2016.6.16.0071  
UNIFLOR/PR 
INTERESSADO: STELA MARIS SCHEISSL 
ADVOGADO: CLEITON DIEGO SANTANA BONETTI – OAB/PR 81.355 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 708-22.2016.6.16.0071  
UNIFLOR/PR 
INTERESSADO: THAMIRES DO CARMOS CUSTÓDIO 
ADVOGADO: CLEITON DIEGO SANTANA BONETTI – OAB/PR 81.355 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 706-52.2016.6.16.0071  
UNIFLOR/PR 
INTERESSADO: WALDECIR DE SOUZA BARBOSA 
ADVOGADO: CLEITON DIEGO SANTANA BONETTI – OAB/PR 81.355 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 713-44.2016.6.16.0071  
UNIFLOR/PR 
INTERESSADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB 
ADVOGADO: CLEITON DIEGO SANTANA BONETTI – OAB/PR 81.355 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 712-59.2016.6.16.0071  
UNIFLOR/PR 
INTERESSADO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS 
ADVOGADO: CLEITON DIEGO SANTANA BONETTI – OAB/PR 81.355 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 714-29.2016.6.16.0071  
UNIFLOR/PR 
INTERESSADO: PARTIDO VERDE - PV 
ADVOGADO: CLEITON DIEGO SANTANA BONETTI – OAB/PR 81.355 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 715-14.2016.6.16.0071  
UNIFLOR/PR 
INTERESSADO: SOLIDARIEDADE - SD 
ADVOGADO: CLEITON DIEGO SANTANA BONETTI – OAB/PR 81.355 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 710-89.2016.6.16.0071  
UNIFLOR/PR 
INTERESSADO: PARTIDO PROGRESSISTA - PP 
ADVOGADO: CLEITON DIEGO SANTANA BONETTI – OAB/PR 81.355 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 711-74.2016.6.16.0071  
UNIFLOR/PR 
INTERESSADO: DEMOCRATAS - DEM 
ADVOGADO: CLEITON DIEGO SANTANA BONETTI – OAB/PR 81.355 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 716-96.2016.6.16.0071  
UNIFLOR/PR 
INTERESSADO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS 
ADVOGADO: CLEITON DIEGO SANTANA BONETTI – OAB/PR 81.355 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 700-45.2016.6.16.0071  
UNIFLOR/PR 
INTERESSADO: AIRTON GONÇALVES BEZERRA 
ADVOGADO: CLEITON DIEGO SANTANA BONETTI – OAB/PR 81.355 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 580-02.2016.6.16.0071  
UNIFLOR/PR 
INTERESSADO: MARIA BERNARDINO LIMA DUTRA 
ADVOGADO: IVAN LUIZ DANIELLI – OAB/PR 23.603 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 504-75.2016.6.16.0071  
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UNIFLOR/PR 
INTERESSADO: NEUZA DERENZO DE SÁ 
ADVOGADO: IVAN LUIZ DANIELLI – OAB/PR 23.603 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 579-17.2016.6.16.0071  
UNIFLOR/PR 
INTERESSADO: APARECIDO ALVES MALHEIROS 
ADVOGADO: IVAN LUIZ DANIELLI – OAB/PR 23.603 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 498-68.2016.6.16.0071  
UNIFLOR/PR 
INTERESSADO: IVANETE DE ANDRADE GUARNIERI 
ADVOGADO: IVAN LUIZ DANIELLI – OAB/PR 23.603 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 536-80.2016.6.16.0071  
UNIFLOR/PR 
INTERESSADO: RENATO JOSÉ MALAQUIAS 
ADVOGADO: IVAN LUIZ DANIELLI – OAB/PR 23.603 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 500-38.2016.6.16.0071  
UNIFLOR/PR 
INTERESSADO: SIDNEY MENDONÇA CORREA 
ADVOGADO: IVAN LUIZ DANIELLI – OAB/PR 23.603 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 495-16.2016.6.16.0071  
UNIFLOR/PR 
INTERESSADO: SUELI DE FATIMA LOBATO GONÇALVES 
ADVOGADO: IVAN LUIZ DANIELLI – OAB/PR 23.603 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 501-23.2016.6.16.0071  
UNIFLOR/PR 
INTERESSADO: TIAGO APARECIDO DA SILVA 
ADVOGADO: IVAN LUIZ DANIELLI – OAB/PR 23.603 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 535-95.2016.6.16.0071  
UNIFLOR/PR 
INTERESSADO: VALDECIR CORREIRA DE ALMEIDA 
ADVOGADO: IVAN LUIZ DANIELLI – OAB/PR 23.603 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 687-46.2016.6.16.0071  
UNIFLOR/PR 
INTERESSADO: JOSÉ BASSI NETO 
ADVOGADO: IVAN LUIZ DANIELLI – OAB/PR 23.603 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 537-65.2016.6.16.0071  
UNIFLOR/PR 
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD 
ADVOGADO: IVAN LUIZ DANIELLI – OAB/PR 23.603 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 593-98.2016.6.16.0071  
UNIFLOR/PR 
INTERESSADO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB 
ADVOGADO: IVAN LUIZ DANIELLI – OAB/PR 23.603 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 594-83.2016.6.16.0071  
UNIFLOR/PR 
INTERESSADO: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR 
ADVOGADO: IVAN LUIZ DANIELLI – OAB/PR 23.603 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 595-68.2016.6.16.0071  
UNIFLOR/PR 
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC 
ADVOGADO: IVAN LUIZ DANIELLI – OAB/PR 23.603 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 596-53.2016.6.16.0071  
UNIFLOR/PR 
INTERESSADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB 
ADVOGADO: IVAN LUIZ DANIELLI – OAB/PR 23.603 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 612-07.2016.6.16.0071  
UNIFLOR/PR 
INTERESSADO: ALINE LIDIA FERRARI 
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ADVOGADO: PAULA RENATA LOPES – OAB/PR 47.508 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 611-22.2016.6.16.0071  
UNIFLOR/PR 
INTERESSADO: DORACY GONÇALVES DA SILVA 
ADVOGADO: PAULA RENATA LOPES – OAB/PR 47.508 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 609-52.2016.6.16.0071  
UNIFLOR/PR 
INTERESSADO: JOSÉ MARIA VIEIRA PARDIN 
ADVOGADO: PAULA RENATA LOPES – OAB/PR 47.508 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 610-37.2016.6.16.0071  
UNIFLOR/PR 
INTERESSADO: MARCELO BIANCONI 
ADVOGADO: PAULA RENATA LOPES – OAB/PR 47.508 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 608-67.2016.6.16.0071  
UNIFLOR/PR 
INTERESSADO: MARCELO ALEXANDRE PAGLIACI 
ADVOGADO: PAULA RENATA LOPES – OAB/PR 47.508 
 
“DISPOSITIVO: 
Cumprido, pois, o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988. 
Assim, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos artigos 30, I da Lei 9.504/1997 e 68 da Resolução TSE n.º 
23.463/2015, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, DECIDO PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS PRESTADAS. 
Transitada/preclusa, arquive-se, com as baixas de estilo, atendidas as recomendações da E. Corregedoria-Regional Eleitoral. 
Diligências necessárias. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se 
Nova Esperança (PR), 19 de junho de 2017.  
RODRIGO BRUM LOPES 
Juiz Eleitoral” 
 
  

72ª Zona Eleitoral 
 
Atos do juiz eleitoral 
 

Prestação de Contas nº 301-13.2016.6.16.0072 
Candidato: Joanna Valeria Acosta 
Município: Paranavaí 
 
E D I T A L Nº 021/2017 
 
O Excelentíssimo Senhor Dr. José Foglia Junior, MM. Juiz Eleitoral da 072ª ZE/PR, no uso de suas atribuições legais,  
 
Vem INTIMAR JOANNA VALERIA ACOSTA, inscrição eleitoral nº 079761900698, CPF 037.770.439-31, para se manifestar no prazo de três 
dias acerca do parecer de fls. 47/49 dos autos de Prestação de Contas de Campanha nº 301-13.2016.6.16.0072, podendo juntar documentos, 
nos termos do art. 59, §3º, da Resolução TSE nº 23.463/2015. 
  E, para que se lhe dê ampla divulgação, expediu-se o presente edital, para a devida afixação no local de costume desta 072ª Zona 
Eleitoral, pelo prazo de 15 (quinze) dias, e publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. 
Dado e passado nesta cidade de Paranavaí, aos seis dias do mês de julho, do ano de dois mil e dezessete. Eu, _________________, Alethéia 
Barros Aparício, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente Edital. 
JOSÉ FOGLIA JUNIOR 
Juiz Eleitoral 
 
Prestação de Contas nº 336-70.2016.6.16.0072  
Candidato: José Motta dos Santos 
Município: Paranavaí 
 
E D I T A L Nº 023/2017 
 
O Excelentíssimo Senhor Dr. José Foglia Junior, MM. Juiz Eleitoral da 072ª ZE/PR, no uso de suas atribuições legais,  
Vem INTIMAR JOSE MOTTA DOS SANTOS, inscrição eleitoral nº 019787290647, CPF 390.553.539-49, para se manifestar no prazo de três 
dias acerca do parecer de fls. 45/46 dos autos de Prestação de Contas de Campanha nº 336-70.2016.6.16.0072, podendo juntar documentos, 
nos termos do art. 59, §3º, da Resolução TSE nº 23.463/2015. 
E, para que se lhe dê ampla divulgação, expediu-se o presente edital, para a devida afixação no local de costume desta 072ª Zona Eleitoral, 
pelo prazo de 15 (quinze) dias, e publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. 
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Dado e passado nesta cidade de Paranavaí, aos seis dias do mês de julho, do ano de dois mil e dezessete. Eu, _________________, Alethéia 
Barros Aparício, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente Edital. 
JOSÉ FOGLIA JUNIOR 
Juiz Eleitoral 
 
Prestação de Contas nº 321-04.2016.6.16.0072  
Candidato(a): Nivaldo Mattos Pereira  
Advogado: Fernando Sadao Tomizawa – OAB/PR 70.815 
Município: Paranavaí 
 
Intimação da(s) parte(s) e de seu(s) advogado(s), na forma da lei, acerca do r. despacho de fls. 95: 
 
1.Tendo em vista as irregularidades identificadas pelo órgão técnico, conforme parecer conclusivo de fls. 92/94, intime-se o prestador de 
contas pelo Diário da Justiça Eletrônico - DJE, na pessoa de seu advogado (art. 84, inc. II e §2º da Resolução TSE nº 23.463/2015), para se 
manifestar no prazo de três dias, podendo juntar documentos, nos termos do artigo 59, §3º da Resolução TSE n. 23.463/2015.  
2.Decorrido o prazo, apresentada ou não a manifestação do prestador de contas, abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral para 
apresentação de parecer, nos termos do artigo 59, §4º, da Resolução TSE nº 23.463/2016. 
3.Após, voltem os autos conclusos. 
 
Paranavaí, 06 de julho de 2017 
 
JOSÉ FOGLIA JUNIOR    
Juiz Eleitoral 
 
Prestação de Contas nº 332-33.2016.6.16.0072  
Candidato(a): Maria Josefa Passoli Biscaldi  
Advogado: Fernando Sadao Tomizawa – OAB/PR 70.815 
Município: Paranavaí 
 
 
Intimação da(s) parte(s) e de seu(s) advogado(s), na forma da lei, acerca do r. despacho de fls. 80: 
 
1.Tendo em vista as irregularidades identificadas pelo órgão técnico, conforme parecer conclusivo de fls. 77/79, intime-se o prestador de 
contas pelo Diário da Justiça Eletrônico - DJE, na pessoa de seu advogado (art. 84, inc. II e §2º da Resolução TSE nº 23.463/2015), para se 
manifestar no prazo de três dias, podendo juntar documentos, nos termos do artigo 59, §3º da Resolução TSE n. 23.463/2015.  
2.Decorrido o prazo, apresentada ou não a manifestação do prestador de contas, abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral para 
apresentação de parecer, nos termos do artigo 59, §4º, da Resolução TSE nº 23.463/2016. 
3.Após, voltem os autos conclusos. 
 
Paranavaí, 06 de julho de 2017 
 
JOSÉ FOGLIA JUNIOR    
Juiz Eleitoral 
 
  

79ª Zona Eleitoral 
 
Atos do juiz eleitoral 
 

Intimações diversas 
Relação n.º 17/2017 
Intimações diversas 
 
DPI n.º 25-24.2017.6.16.0079 
Interessado: Ismael Pereira 
Finalidade: Intimação de Dispositivo de sentença 
 
Desta feita, determino que o Cartório Eleitoral cumpra o disposto no art. 157 do Provimento 03/2013 e, posteriormente, encaminhe, com 
urgência, o pedido de reversão à Corregedoria Geral Eleitoral para as providências necessárias. 
Publique-se.  Registre-se.  Intimem-se. 
Ibaiti, 06 de julho de 2017. 
RODRIGO YABAGATA ENDO 
Juiz Eleitoral 
 
 
DPI n.º 16-62.2017.6.16.0079 
Interessado: Cláudio Lízias Souza da Silva 
Finalidade: Intimação de Dispositivo de sentença 
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Vistos, etc. 
Desta feita, determino que o Cartório Eleitoral cumpra o disposto no art. 157 do Provimento 03/2013 e, posteriormente, encaminhe, com 
urgência, o pedido de reversão à Corregedoria Geral Eleitoral para as providências necessárias. 
Publique-se.  Registre-se.  Intimem-se. 
Ibaiti, 06 de julho de 2017. 
RODRIGO YABAGATA ENDO 
Juiz Eleitoral 
 
PETIÇÃO N.º12-25.2017.6.16.0079 
Interessado: Iracema Coelho das Neves 
Finalidade: Intimação de sentença 
 
“Trata-se de requerimento para registro do ASE 396, motivo/forma 4 – (DIFICULDADE PARA O EXERCÍCIO DO VOTO) e expedição de 
certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado, em nome do eleitor pertencente a esta 079ªZona Eleitoral, IRACEMA 
COELHO DAS NEVES, inscrição eleitoral nº. 0636 2281 0655, em razão da dificuldade de locomoção do requerente, conforme documentos 
juntados aos Autos (fls. 02 e seguintes). 
O Ministério Público Eleitoral deu parecer favorável à expedição da referida certidão. 
Desta forma, diante da impossibilidade e da onerosidade para o exercício das obrigações eleitorais, DEFIRO o requerimento do eleitor 
IRACEMA COELHO DAS NEVES, nos termos do Art. 2º da Resolução nº 21.920/2004-TSE. 
 Expeça-se, certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado em nome do(a) eleitor(a). 
Anote-se o ASE 396, motivo 4, certificando nos autos.  
P.R.I. Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Após, arquivem-se. 
Ibaiti, 28 de junho de 2017. 
FABIANA CHRISTINA FERRARI 
Juíza Eleitoral em substituição 
 
PETIÇÃO N.º13-10.2017.6.16.0079 
Interessado: Izabel Pereira da Silva Soares 
Finalidade: Intimação de sentença 
 
Trata-se de requerimento para registro do ASE 396, motivo/forma 4 – (DIFICULDADE PARA O EXERCÍCIO DO VOTO) e expedição de 
certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado, em nome do eleitor pertencente a esta 079ªZona Eleitoral, IZABEL 
PEREIRA DA SILVA SOARES, inscrição eleitoral nº. 0215 3662 0671, em razão da dificuldade de locomoção do requerente, conforme 
documentos juntados aos Autos (fls. 02 e seguintes). 
O Ministério Público Eleitoral deu parecer favorável à expedição da referida certidão. 
Desta forma, diante da impossibilidade e da onerosidade para o exercício das obrigações eleitorais, DEFIRO o requerimento do eleitor IZABEL 
PEREIRA DA SILVA SOARES, nos termos do Art. 2º da Resolução nº 21.920/2004-TSE. 
 Expeça-se, certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado em nome do(a) eleitor(a). 
Anote-se o ASE 396, motivo 4, certificando nos autos.  
P.R.I.  
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. 
Após, arquivem-se. 
Ibaiti, 28 de junho de 2017. 
FABIANA CHRISTINA FERRARI 
Juíza Eleitoral em substituição 
 
PETIÇÃO N.º14-92.2017.6.16.0079 
Interessado: Carlos Emídio da Silva 
Finalidade: Intimação de sentença 
 
Trata-se de requerimento para registro do ASE 396, motivo/forma 4 – (DIFICULDADE PARA O EXERCÍCIO DO VOTO) e expedição de 
certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado, em nome do eleitor pertencente a esta 079ªZona Eleitoral, CARLOS 
EMÍDIO DA SILVA, inscrição eleitoral nº. 0216 0404 0655, em razão da dificuldade de locomoção do requerente, conforme documentos 
juntados aos Autos (fls. 02 e seguintes). 
O Ministério Público Eleitoral deu parecer favorável à expedição da referida certidão. 
Desta forma, diante da impossibilidade e da onerosidade para o exercício das obrigações eleitorais, DEFIRO o requerimento do eleitor 
CARLOS EMÍDIO DA SILVA, nos termos do Art. 2º da Resolução nº 21.920/2004-TSE. 
 Expeça-se, certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado em nome do(a) eleitor(a). 
Anote-se o ASE 396, motivo 4, certificando nos autos.  
P.R.I.  
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. 
Após, arquivem-se. 
Ibaiti, 28 de junho de 2017. 
FABIANA CHRISTINA FERRARI 
Juíza Eleitoral em substituição 
 
PETIÇÃO N.º15-77.2017.6.16.0079 
Interessado: Maria Juraci Pagani 
Finalidade: Intimação de sentença 
 
Trata-se de requerimento para registro do ASE 396, motivo/forma 4 – (DIFICULDADE PARA O EXERCÍCIO DO VOTO) e expedição de 
certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado, em nome do eleitor pertencente a esta 079ªZona Eleitoral, MARIA JURACI 
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PAGANI, inscrição eleitoral nº. 0806 1405 0612, em razão da dificuldade de locomoção do requerente, conforme documentos juntados aos 
Autos (fls. 02 e seguintes). 
O Ministério Público Eleitoral deu parecer favorável à expedição da referida certidão. 
Desta forma, diante da impossibilidade e da onerosidade para o exercício das obrigações eleitorais, DEFIRO o requerimento do eleitor MARIA 
JURACI PAGANI, nos termos do Art. 2º da Resolução nº 21.920/2004-TSE. 
 Expeça-se, certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado em nome do(a) eleitor(a). 
Anote-se o ASE 396, motivo 4, certificando nos autos.  
P.R.I.  
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. 
Após, arquivem-se. 
Ibaiti, 28 de junho de 2017. 
FABIANA CHRISTINA FERRARI 
Juíza Eleitoral em substituição 
 
PETIÇÃO N.º18-32.2017.6.16.0079 
Interessado: Ana Prestes Gonçalves 
Finalidade: Intimação de sentença 
 
Trata-se de requerimento para registro do ASE 396, motivo/forma 4 – (DIFICULDADE PARA O EXERCÍCIO DO VOTO) e expedição de 
certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado, em nome do eleitor pertencente a esta 079ªZona Eleitoral, ANA PRESTES 
GONÇALVES, inscrição eleitoral nº. 0216 6270 0639, em razão da dificuldade de locomoção do requerente, conforme documentos juntados 
aos Autos (fls. 02 e seguintes). 
O Ministério Público Eleitoral deu parecer favorável à expedição da referida certidão. 
Desta forma, diante da impossibilidade e da onerosidade para o exercício das obrigações eleitorais, DEFIRO o requerimento do eleitor ANA 
PRESTES GONÇALVES, nos termos do Art. 2º da Resolução nº 21.920/2004-TSE. 
 Expeça-se, certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado em nome do(a) eleitor(a). 
Anote-se o ASE 396, motivo 4, certificando nos autos.  
P.R.I.  
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. 
Após, arquivem-se. 
Ibaiti, 28 de junho de 2017. 
FABIANA CHRISTINA FERRARI 
Juíza Eleitoral em substituição 
 
PETIÇÃO N.º19-17.2017.6.16.0079 
Interessado: Rosária Catarina da Silva 
Finalidade: Intimação de sentença 
 
Trata-se de requerimento para registro do ASE 396, motivo/forma 4 – (DIFICULDADE PARA O EXERCÍCIO DO VOTO) e expedição de 
certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado, em nome do eleitor pertencente a esta 079ªZona Eleitoral, ROSÁRIA 
CATARINA DA SILVA, inscrição eleitoral nº. 0215 1727 0647, em razão da dificuldade de locomoção do requerente, conforme documentos 
juntados aos Autos (fls. 02 e seguintes). 
O Ministério Público Eleitoral deu parecer favorável à expedição da referida certidão. 
Desta forma, diante da impossibilidade e da onerosidade para o exercício das obrigações eleitorais, DEFIRO o requerimento do eleitor 
ROSÁRIA CATARINA DA SILVA, nos termos do Art. 2º da Resolução nº 21.920/2004-TSE. 
 Expeça-se, certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado em nome do(a) eleitor(a). 
Anote-se o ASE 396, motivo 4, certificando nos autos.  
P.R.I.  
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. 
Após, arquivem-se. 
Ibaiti, 28 de junho de 2017. 
FABIANA CHRISTINA FERRARI 
Juíza Eleitoral em substituição 
 
PETIÇÃO N.º20-02.2017.6.16.0079 
Interessado: Custódia Maria da Silva Simão 
Finalidade: Intimação de sentença 
 
Trata-se de requerimento para registro do ASE 396, motivo/forma 4 – (DIFICULDADE PARA O EXERCÍCIO DO VOTO) e expedição de 
certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado, em nome do eleitor pertencente a esta 079ªZona Eleitoral, CUSTÓDIA 
MARIA DA SILVA SIMÃO, inscrição eleitoral nº. 0215 7471 0655, em razão da dificuldade de locomoção do requerente, conforme documentos 
juntados aos Autos (fls. 02 e seguintes). 
O Ministério Público Eleitoral deu parecer favorável à expedição da referida certidão. 
Desta forma, diante da impossibilidade e da onerosidade para o exercício das obrigações eleitorais, DEFIRO o requerimento do eleitor 
CUSTÓDIA MARIA DA SILVA SIMÃO, nos termos do Art. 2º da Resolução nº 21.920/2004-TSE. 
 Expeça-se, certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado em nome do(a) eleitor(a). 
Anote-se o ASE 396, motivo 4, certificando nos autos.  
P.R.I.  
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. 
Após, arquivem-se. 
Ibaiti, 28 de junho de 2017. 
FABIANA CHRISTINA FERRARI 
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Juíza Eleitoral em substituição 
 
PETIÇÃO N.º21-84.2017.6.16.0079 
Interessado: José de Oliveira e Silva 
Finalidade: Intimação de sentença 
 
Trata-se de requerimento para registro do ASE 396, motivo/forma 4 – (DIFICULDADE PARA O EXERCÍCIO DO VOTO) e expedição de 
certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado, em nome do eleitor pertencente a esta 079ªZona Eleitoral, JOSÉ DE 
OLIVEIRA E SILVA, inscrição eleitoral nº. 0087 4168 0698, em razão da dificuldade de locomoção do requerente, conforme documentos 
juntados aos Autos (fls. 02 e seguintes). 
O Ministério Público Eleitoral deu parecer favorável à expedição da referida certidão. 
Desta forma, diante da impossibilidade e da onerosidade para o exercício das obrigações eleitorais, DEFIRO o requerimento do eleitor JOSÉ 
DE OLIVEIRA E SILVA, nos termos do Art. 2º da Resolução nº 21.920/2004-TSE. 
 Expeça-se, certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado em nome do(a) eleitor(a). 
Anote-se o ASE 396, motivo 4, certificando nos autos.  
P.R.I.  
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. 
Após, arquivem-se. 
Ibaiti, 28 de junho de 2017. 
FABIANA CHRISTINA FERRARI 
Juíza Eleitoral em substituição 
 
PETIÇÃO N.º22-69.2017.6.16.0079 
Interessado: Yoshio Okada 
Finalidade: Intimação de sentença 
 
Trata-se de requerimento para registro do ASE 396, motivo/forma 4 – (DIFICULDADE PARA O EXERCÍCIO DO VOTO) e expedição de 
certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado, em nome do eleitor pertencente a esta 079ªZona Eleitoral, YOSHIO 
OKADA, inscrição eleitoral nº. 0216 4327 0604, em razão da dificuldade de locomoção do requerente, conforme documentos juntados aos 
Autos (fls. 02 e seguintes). 
O Ministério Público Eleitoral deu parecer favorável à expedição da referida certidão. 
Desta forma, diante da impossibilidade e da onerosidade para o exercício das obrigações eleitorais, DEFIRO o requerimento do eleitor 
YOSHIO OKADA, nos termos do Art. 2º da Resolução nº 21.920/2004-TSE. 
 Expeça-se, certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado em nome do(a) eleitor(a). 
Anote-se o ASE 396, motivo 4, certificando nos autos.  
P.R.I.  
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. 
Após, arquivem-se. 
Ibaiti, 28 de junho de 2017. 
FABIANA CHRISTINA FERRARI 
Juíza Eleitoral em substituição 
 
 
PETIÇÃO N.º 23-54.2017.6.16.0079º  
Interessado: Rudi Aparecido dos Santos 
Finalidade: Intimação de sentença 
 
Trata-se de requerimento para registro do ASE 396, motivo/forma 4 – (DIFICULDADE PARA O EXERCÍCIO DO VOTO) e expedição de 
certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado, em nome do eleitor pertencente a esta 079ªZona Eleitoral, RUDI 
APARECIDO DOS SANTOS, inscrição eleitoral nº. 0769 5451 0604, em razão da dificuldade de locomoção do requerente, conforme 
documentos juntados aos Autos (fls. 02 e seguintes). 
O Ministério Público Eleitoral deu parecer favorável à expedição da referida certidão. 
Desta forma, diante da impossibilidade e da onerosidade para o exercício das obrigações eleitorais, DEFIRO o requerimento do eleitor RUDI 
APARECIDO DOS SANTOS, nos termos do Art. 2º da Resolução nº 21.920/2004-TSE. 
 Expeça-se, certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado em nome do(a) eleitor(a). 
Anote-se o ASE 396, motivo 4, certificando nos autos.  
P.R.I.  
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. 
Após, arquivem-se. 
Ibaiti, 28 de junho de 2017. 
FABIANA CHRISTINA FERRARI 
Juíza Eleitoral em substituição 
 
  

92ª Zona Eleitoral 
 
Atos do juiz eleitoral 
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INTIMAÇÃO SENTENÇA 
REPRESENTAÇÃO n.º 60-42.2017.6.24.0092 
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO O PROGRESSO CONTINUA 
ADVOGADO: ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS – OAB: 74.160/PR   
ADVOGADO: EDUARDO JOSÉ DA SILVA – OAB: 80.690/PR   
REPRESENTADO: COLIGAÇÃO LIVRES PARA MUDAR 
ADVOGADO: WANDERSON MOREIRA ELIZIÁRIO – OAB: 32.091/PR 
ADVOGADO: CAMILA BESSANI BORGES – OAB: 79.767/PR 
REPRESENTADO: INPE – INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS E EDITORA LTDA 
REPRESENTADO: CAISEM COMUNICAÇÃO 
ADVOGADO: VALDEMAR LEITE MORAES – OAB: 11.157/PR 
REPRESENTADO: ELOIR SERGIO ALDIGUERI 
 
INTIMAÇÃO, na forma da Lei, da(s) parte(s) e advogado(s), do inteiro teor da r. sentença proferida pelo Exmo. Dr. Christian Palharini Martins, 
Juiz Eleitoral da 92ªZE, nos autos acima discriminados, a seguir descrita:  
 
Vistos, etc. 
 
Trata-se de pedido de impugnação de registro de pesquisa, ajuizada por Coligação “O Progresso Continua” em face de Coligação Livres Para 
Mudar, Inpe – Instituto Nacional De Pesquisas e Editora Ltda. Me e Caisem Comunicação. 
 
Segundo a autora as representadas teriam divulgado resultado de pesquisa eleitoral em desacordo com a legislação eleitoral vigente e até 
mesmo a anunciando em mídia impressa distribuída à população do município de Moreira Sales bem como através de propaganda volante 
com divulgação sonora em “trio elétrico” valendo-se de locutor. 
 
Conta também que tal propaganda faz menção à pesquisa eleitoral registrada no TSE que teria data de divulgação apenas no dia 06/06/2017, 
alegando haver indícios de fraude até mesmo daquele registro, uma vez que a empresa que ali se mostra responsável pela pesquisa eleitoral 
apontada no registro junto ao TSE, INPE, estaria inapta junto à Receita Federal além do que a própria divulgação do resultado de eventual 
trabalho de forma antecipada impediria a própria fiscalização da regularidade sua realização e conclusão.  
 
Pediu ao final, concessão de liminar visando suspender a divulgação sonora da pesquisa pelo veículo em circulação na cidade, busca e 
apreensão do material com a divulgação irregular da pesquisa e ao final a procedência da representação com aplicação de multa aos 
representados. 
 
Juntou documentos. 
 
Antes da apreciação inicial do juízo, sobreveio emenda à inicial, requerendo a inclusão no pólo passivo da lide do proprietário do veículo 
utilizado para divulgação da pesquisa, qual seja, Sr. Eloir Sergio Aldigueri. 
 
Às fls. 14/16, foi concedida liminar determinando suspensão da divulgação do suposto resultado da pesquisa eleitoral registrada sob nº PR-
06209/2016, tanto por mídia escrita quanto falada, fixando multa cominatória em caso de descumprimento além de determinação de apreensão 
de todo o material com tal notícia que porventura fosse encontrado pela equipe de fiscalização da Justiça Eleitoral. 
 
Às fls. 20 foi certificado que durante o cumprimento da ordem liminar, o veículo apontado na representação que estava fazendo divulgação da 
pesquisa não mais teria sido encontrado e que houve apreensão de 68 (sessenta e oito) exemplares de jornais com a notícia do suposto 
resultado da pesquisa, material que teria sido entregue ao servidor judiciário pelos representantes da parte autora. 
 
A coligação representada foi devidamente notificada conforme fls. 19 e verso, assim com as representadas Caisem e INPE (fls. 21/22 e verso). 
 
A coligação representada, apresentou resposta e documentos às fls. 29/62, alegando irregularidade na representação pela ausência de juntada 
de contrafé com cópia integral da representação, inclusive mídias, além de ausência descrição da conduta específica da coligação nos eventos 
noticiados e no mérito, diz que não teria participado de qualquer forma na distribuição do material escrito, afirmando ainda que todo acervo 
recolhido nos autos teria sido apresentado pela própria autora e não com esta e que só teve acesso ao mesmo ao ter conhecimento es te 
procedimento. Afirmou ainda que o caminhão que supostamente fazia divulgação daquela pesquisa não teria vínculo com a coligação 
representada, afirmando que eventual responsabilização deve ser imposta ao proprietário. Diz por fim da impossibilidade da aplicação da multa 
do art. 33 §4º da Lei 9504/97 em caso de divulgação antecipada de pesquisa eleitoral por ausência de previsão legal. 
 
Juntou documentos. 
 
Determinado que a parte autora fornecesse cópia das mídias, deu atendimento às fls. 65 e facultado novo prazo para as representadas, a 
coligação representada tornou a ratificar sua resposta às fls. 78/84 nos mesmos termos. 
 
Às fls. 85/112, foi juntada aos autos cópia de procuração da representada INPE ao seu defensor e documentos, inclusive declaração do 
representante legal da empresa acerca dos eventos e alguns documentos referente à colheita do plano amostral.  
 
Manifestação do MPE pugnando pela procedência da representação inclusive com aplicação de multa em desfavor dos reprsentados – fls. 
1144/119. 
 
Após determinação do juízo para que o representado Eloir fosse devidamente notificado, foi cientificado da presente (fls. 141 e verso) tendo 
deixado transcorrer o prazo de resposta in albis. 
 
Facultado novo prazo ao MPE para seu parecer, ratificou aquele apresentado em momento anterior. 
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É o relato do necessário, passo a decidir. 
 
Inicialmente, observo que os requeridos Caisem Comunicação, INPE Instituto Nacional de Pesquisas e Editora Ltda – ME, e Eloir Sergio 
Aldigueri, devidamente intimados, deixaram transcorrer prazo de resposta in albis. 
 
Ressalto aqui embora a empresa INPE tenha constituído advogado é certo que não houve qualquer impugnação específica por parte de seu 
defensor acerca da representação em seu desfavor, ressaltando as manifestações de fls. 76/77 e 87/88 feita nitidamente feitas por quem não 
tem capacidade postulatória não tem condão de afastar a consequência processual estabelecida por sua inércia. 
 
Assim, decreto sua revelia nos moldes do art. 344 do NCPC, porém, que por se tratar de feito que versa sobre direito indisponível, tal fato não 
implica em confissão – art. 345 inciso II do NCPC. 
 
Dando prosseguimento, tenho que o pedido comporta julgamento antecipado, pelo fato da matéria objeto de discussão ser eminentemente de 
fato e de direito e não depender de maior dilação probatória, dado ao acervo já ofertado nos autos se mostra suficiente para solução do litígio, 
aplicando-se subsidiariamente o art. 355 inciso I do NCPC que por disposição legal exige o julgamento neste momento, inclusive em 
homenagem ao princípio da celeridade e da instrumentalidade. 
 
De início observo a ilegitimidade passiva do representado Eloir Sérgio Aldigueri, dado que não teria dado causa ao ilícito eleitoral mencionado 
na inicial. 
 
Observo que foi trazido nos autos às fls. 59 pela própria coligação representada, contrato de locação do veículo utilizado para divulgação da 
propaganda eleitoral com as informações lastreadas na pesquisa objeto de impugnação, restando claro que a posse do veículo teria sido 
transmitida à terceiro, não sendo possível sua imputação da prática do ilícito por sua mera propriedade registral, dado que não contribuiu de 
qualquer forma para com o ilícito. 
 
Assim de plano reconheço a ilegitimidade do representado Eloir Sérgio Aldigueri para julgar improcedente a representação em desfavor deste. 
 
Feitas tais ponderações, tenho que a representação comporta procedência em relação às demais representadas, ou seja, em desfavor das 
representadas Coligação Livres Para Mudar, Inpe – Instituto Nacional De Pesquisas e Editora Ltda ME e Caisem Comunicação, não só 
reconhecendo a ilegalidade flagrante da conduta praticada por aquelas, impondo-se penalidade cabível prevista na legislação, afastando no 
entanto, a responsabilidade de Eoir Sergio Aldigueri pela ausência de qualquer contribuição deste na realização da conduta ilegal. 
 
É que o direito invocado pelo autor tem subsunção na norma prevista no art. 33 §4º da Lei 9.504/97 e art. 16 e 17 da Resolução TSE 
23.453/2015, dispositivos estes que não só disciplinam a realização e divulgação da pesquisa eleitoral, mas também impõe uma série de 
requisitos e obrigações a serem cumpridas por quem realiza tal trabalho, sob pena de configurar ato ilegal e passível de censura pela Justiça 
Eleitoral: 
 
Para tanto, cito tais legislações: 
 
 
“Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento 
público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as seguintes informações: 
I - quem contratou a pesquisa; 
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho; 
III - metodologia e período de realização da pesquisa;  
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área física de realização do trabalho a ser 
executado, intervalo de confiança e margem de erro; 
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo; 
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado; 
VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal. 
... 
§ 3º  A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de 
cinquenta mil a cem mil UFIR. 
§ 4º  A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano e multa no valor de cinquenta mil a 
cem mil UFIR. 
 
“Art. 16... 
§ 2º Considerando a relevância do direito invocado e a possibilidade de prejuízo de difícil reparação, o Juiz Eleitoral poderá determinar a 
suspensão da divulgação dos resultados da pesquisa impugnada ou a inclusão de esclarecimento na divulgação de seus resultados. 
 
Art. 17.  A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes do art. 2º sujeita os responsáveis à multa no valor de R$ 
53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais) (Lei nº 9.504/1997, arts. 
33, § 3º, e 105, § 2º).” 
 
Tais normativas, muito embora aos olhares de leigos possam até representarem excessiva interferência estatal quanto ao direito de 
manifestação, pelo contrário, traduzem arcabouço jurídico indispensável a garantir igualdade material entre candidatos em uma disputa 
eleitoral, circunstância esta indispensável em uma democracia representativa como a nossa, não se desconhecendo que as conclusões de 
uma pesquisa eleitoral, além de se mostrar fato jornalístico relevante, podem trazer reflexos incomensuráveis junto aos eleitores, 
especialmente indecisos. 
 
Logo o pesquisador quando da pretensão de realização do estudo, além de se exigir que seja pessoa jurídica, deve observar fielmente os 
regramentos impostos na legislação, tal o objeto da pesquisa e sua metodologia de colheita e extração de informações do plano amostral, 
registro prévio indicando período de colheita do plano amostral, data de divulgação de resultado, sem que se fale da colheita das opiniões de 
forma técnica e objetiva, sendo inadmissível favorecimento ou indução de resultado em relação a uma ou outra parte envolvida no pleito 
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eleitoral inclusive ao arrepio de requisitos mínimos previstos na legislação, pois e se assim o fez, cabível a atuação jurisdicional, seja para 
impedir a conclusão ou divulgação total ou parcial, tudo visando preservar não só o direito da população ser informada corretamente, mas 
especialmente agasalhar o direito daqueles que disputam o pleito eleitoral para que não venham a ser prejudicados com tal ato. 
 
Não se desconhece aqui que a pesquisa eleitoral nos dias de hoje, apesar de configurar instrumento relevante de informação da população 
tem indiscutível capacidade potencial de gerar abalo irreparável às disputas eleitorais, mormente junto à parcela de eleitores indecisos e 
flutuantes, cabendo à Justiça Eleitoral especial rigor em casos de trabalhos irregulares, de modo a preservar não só a isonomia entre os 
candidatos mas também a própria regularidade do pleito eleitoral. 
 
Rodrigo López Zilio assim ensina: 1” O resultado da pesquisa revela, tal qual uma fotografia, o potencial momentâneo dos candidatos na 
avaliação do eleitorado e demonstra uma possibilidade de desempenho no dia da eleição. Dessa forma, a pesquisa se caracteriza como 
valioso elemento de indução de eleitores sem convicção formada, já que aponta os candidatos que, no momento, possuem um melhor 
desempenho na avaliação dos eleitores.” (grifei) 
 
No caso em tela, observo que a alegação de irregularidades na pesquisa e do suposto resultado divulgado restou devidamente comprovado 
nos autos e até mesmo incontroverso. 
  
De início observo que a empresa que registrou a feitura da pesquisa, dada sua inatividade fiscal conforme bem aponto documento de fls. 9 
oriundo da própria Receita Federal do Brasil, não podia realizar qualquer ato empresarial, inclusive aquela pesquisa ora impugnada, inclusive 
em nome próprio como apontou no registro. 
 
Mais ainda, o relato trazido às fls. 87/88 fornecido por Elnio Silveira Pohlmann de que a suposta pesquisa teria sido onerosa e custeada por 
terceira pessoa e não pela própria empresa, sem que aquele tenha sido declarado como contratante, inexistindo declaração do custo da 
mesma e competente emissão e exibição de nota fiscal também traduz em sérias irregularidades, qual seja, do art. 33 incisos I, II e VII da Lei 
9.504/97, vez que tal dispositivo exigia divulgação de tais dados inclusive quando do registro, por força do princípio da publicidade que rege os 
pleitos eleitorais, declaração inequívoca de quem contratou a pesquisa, declaração do custo da mesma e competente nota fiscal. 
 
Observo também que o próprio período de colheita do plano de amostragem se mostra nitidamente incongruente, dado que apontava como 
data de início da colheita como sendo 30/05/2017, ou seja, quando sequer havia sido feito o pedido de registro que se deu somente em 
31/05/2017, o que em tese autorizaria a executora do trabalho em colher o plano amostral antes mesmo da autorização da pesquisa, o que não 
se mostra possível segundo a legislação vigente pois evidentemente macularia inclusive eventual fiscalização  
 
Ainda, outras irregularidades foram trazidas à tona pelo próprio r. legal da empresa pesquisadora em suas declarações trazidas nos autos às 
fls. 76/77 e 87/88 a indicar ausência de imparcialidade exigida para o trabalho, tal como a delegação da colheita do plano amostral à pessoas 
ligadas à terceiros com vínculos com a coligação representada, existência de plano amostral colhido antes mesmo da autorização da pesquisa 
e até mesmo divulgação de suposto resultado da pesquisa quando a mesma sequer tinha sido concluída, inclusive às vésperas das eleições 
municipais suplementares de Moreira Sales, a exigir o sancionamento dos responsáveis como preconiza a legislação. 
 
Consigno aqui que sabidamente a empresa responsável pela pesquisa, ainda que estivesse regular, realizar o registro da pesquisa e utilizar 
material já preexistente como informado nas fls. 76/77, muito menos divulgar, ainda que parcialmente qualquer resultado decorrente de 
material não colhido durante o período indicado no registro, a quem quer que seja, antes da conclusão dos trabalhos e somente à partir da data 
indicada. 
 
É de se notar que aquilo que foi registrado e posteriormente divulgado amplamente à população não era mera levantamento de intenções de 
voto para utilização interna como alegou em declaração o r. legal da empresa pesquisadora, dado que a mera existência de registro da 
pesquisa denota intenção de diversa da utilização do resultado do trabalho, que era sua divulgação inclusive para fins eleitorais. 
 
Por outro lado, restou demonstrado cabalmente que houve divulgação do suposto resultado da pesquisa através de tablóides, tendo sido 
apresentado exemplar com a inicial mas também recolhidos outros durante 68 (sessenta e oito) durante a execução de liminar deferida pelo 
juízo – fls. 20 dos autos é evidente a configurar uma das formas da divulgação da pesquisa eleitoral irregular. 
 
Cumpre destacar que a alegação de que a divulgação do resultado da pesquisa e a confecção de tablóides teriam sido feitas sem a anuência 
do r. legal das empresas em nada afasta o reconhecimento da irregularidade administrativa eleitoral, dado que de forma patente restou 
comprovado que ambas empresas através de seus quadros, participaram direta e ativamente de tais condutas, a primeira como responsável 
pelo trabalho e por conseguinte ciente da necessidade da observância de todos os requisitos do art. 33 da Lei 9.504/97 tanto no registro, 
execução dos trabalhos e no momento da divulgação e aquela outra produzindo material gráfico utilizado para ampla divulgação junto à 
população do município que ocorria a eleição, mas não é só, o fato do Sr. Elnio Silveira Pohlmann administrar simultaneamente as duas 
empresas representadas e teria havido confecção de números relevante de tablóides no interior de sua própria empresa exigindo 
provavelmente exigindo labor de diversas pessoas, inclusive mediante remuneração de valor considerado como ele próprio alega, material este 
que sabidamente com conteúdo nitidamente sensível que no mínimo deveria ser averiguado por quem o fez se não tivesse conhecimento 
direto dos fatos como aquele tinha, circunstâncias estas que afastam a verossimilhança de tal alegação, 
 
Por outro lado, o material foi confeccionado pela empresa Caisem tinha nítida intuito de propaganda eleitoral, empresa esta que curiosamente 
tenha nome fantasia “INPE Pesquisas” conforme cadastro junto à Receita Federal do Brasil consultado por este magistrado nesta ocasião, 
onde se vê também nesta que o sócio administrador é senão o próprio procurador daquela outra, completando quadro de evidente de que as 
empresas representadas, de forma articulada por seu representante legal, foram diretamente responsáveis pela divulgação do resultado de 
pesquisa irregular, inclusive às vésperas das eleições municipais suplementares de Moreira Sales, com nítido intuito de criar falsa notícia 
eleitoral naquele município, com evidente potencial de influenciar as eleições. 
   
Já quanto à divulgação sonora da notícia, inclusive com uso de locutor e carro de som, qual seja, um caminhão Mercedez Benz 1113 de placas 
ABN-9881, veículo este locado pela própria candidata à prefeita da coligação representada, como se vê do documento apresentado por ela 

                                                                  
 
1 ZILIO, Rodrigo López, Direito eleitoral. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2016. 
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mesmo às fls. 59, põe por terra a alegação de desconhecimento como de ausência de participação na divulgação do resultado da pesquisa 
irregualar trazida pela coligação representada. 
 
Ora, o uso de bem locado pela candidata da coligação representada para divulgação de sua propaganda eleitoral também utilizado também 
para divulgação da pesquisa eleitoral irregular o que foi comprovado nos autos através dos vídeos juntados às fls. 11 e não impugnado por 
quaisquer das partes, pelo contrário, o próprio documento trazido pela coligação representada demonstra que o veículo estava à serviço da 
campanha eleitoral por ela patrocinada aliada a outras circunstâncias laterais, como a data da contração da locação coincidente com a data da 
divulgação da notícia e da própria distribuição dos tablóides conjugadas até mesmo com a assertiva do r. legal das demais representadas de 
que o material gráfico teria sido entregue naquele mesmo dia, afastam de forma peremptória alegação de ignorância tal como sustentado pela 
coligação representada, pelo contrário, traz quadro probatório mais do que suficiente a indicar conjunto de ações articuladas não só entre a 
empresa pesquisadora, empresa responsável pela confecção do material gráfico e da própria candidata diretamente ligada à coligação 
representada, possibilitando também aplicação de penalidades em desfavor dos mesmos.  
  
Por fim tendo sido divulgada a pesquisa irregular, cabível imposição de pena pecuniária àqueles que deram causa nos moldes da legislação 
vigente, que no caso em tela deve ter como parâmetro os valores fixados no art. 17 da Resolução 23.453/2015 do TSE, que atendendo o 
princípio da proporcionalidade  e considerando a multiplicidade de atos praticados, com divulgação por mídia sonora e escrita em número 
relevante – 5.000 (cinco mil) tablóides, a própria circunstância do dia utilizado para a prática do ilícito, véspera das eleições, tenho que a 
conduta dos representados comporta aplicação da penalidade no seu grau máximo, ou seja, o valor de R$ 106.410,00 (cento e seis mil, 
quatrocentos e dez reais), a ser imposto individualmente para cada parte representada.  
 
Destaco que a imposição da penalidade ora indicada, ainda que haja indícios de fraude, também  se dá tanto pelo não atendimento de 
disposições obrigatórias do art. 33 da Lei 9.504/97 tal como já mencionado antes, tal como obrigação prevista no caput e incisos I, II, VII 
inclusive pela divulgação antecipada (v.g. TSE, de 18.5.2010, no R-Rp nº 79988), estendendo a toda aquele que deu causa a indevida 
divulgação, inclusive meios de comunicação (v.g. TSE de 15.9.2011, no Respe nº 21.227), sendo latente sua subsunção ao §3º do art. 33 
daquele diploma legal. 
 
Logo a imposição medida evidentemente cabível e exigida dada a gravidade da conduta perpetrada pela coligação e empresa representada. 
 
Ante o exposto, na forma do art. 33 §3º  c/c com art. 17 e 23 da Res. TSE n.º 23.453/2015, c/c art. 300 e 497 NCPC, julgo PARCIALMENTE 
PROCEDENTE, para reconhecer a ilegitimidade passiva do representado Eloir Sérgio Aldigueri, bem como para declarar como irregular a 
pesquisa eleitoral registrada sob nº. PR-062093/2016, ratificando a decisão liminar anteriormente mantendo proibição de sua conclusão e 
divulgação de quaisquer resultados por ela aferidos, inclusive parcial e por qualquer meio, aplicando ainda individualmente multa para as 
representadas Coligação Livres Para Mudar, Inpe – Instituto Nacional De Pesquisas e Editora Ltda. Me e Caisem Comunicação, no valor de R$ 
106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais), conforme preconiza o art. 17 da Res. TSE n.º 23.453/2015 em razão da ampla 
divulgação de pesquisa irregular. 
 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
 
Transitada em julgado, intime-se as requeridas sucumbentes para que no prazo de 10 (dez) dias proceda o pagamento voluntário das multas 
aplicadas. 
 
Não sendo realizado, proceda-se na forma legal, inclusive dando ciência ao órgão responsável pela cobrança. 
 
Após, não havendo outros requerimentos, arquivem-se. 
 
Em tempo, tendo em vista a notícia de fraude nos moldes do art. 33 §4º da Lei 9.504/97, extraiam-se cópias integrais do feito encaminhando à 
Polícia Federal para instauração de competente inquérito policial para apuração conduta criminal de eventuais responsáveis.   
  
Ciência ao MPE desta decisão. 
 
Demais intimações e diligências necessárias. 
 
Goioerê, 04 de julho de 2017.  
 
Christian Palharini Martins 
Juiz Eleitoral   
 
  

128ª Zona Eleitoral 
 
Atos do juiz eleitoral 
 

Relação nº 019/2017 
EDITAL Nº 021/2017 
(PRAZO: 03 DIAS) 
 
O Excelentíssimo O Excelentíssimo Senhor Doutor CHRISTIAN RENY GONÇALVES, MM. Juiz da 128ª Zona Eleitoral de Alto Piquiri, Estado 
do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, considerando o disposto no artigo 45, I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015: 
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que os órgãos partidários e respectivos responsáveis 
abaixo relacionados apresentaram à Justiça Eleitoral DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS referente ao 
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exercício financeiro de 2016. Assim, conforme previsto no artigo 45, I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, faculta-se a qualquer interessado, 
no prazo de 03 (três) dias contados da publicação do presente 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. 
 

AUTOS N.º ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL RESPONSÁVEIS 
25-71.2017.6.16.0128 PSC – Partido Social Cristão de Alto Piquiri – 

PR 
Presidente: CLEBERSON 
DE CARVALHO 
Tesoureiro: TATIANE 
CORREA DE OLIVEIRA 

26-56.2017.6.16.0128 PSC – Partido Social Cristão de Brasilândia do 
Sul – PR 

Presidente: EDVALDO 
VENANCIO PEREIRA 
Tesoureiro: VALDENIR 
MARTINS 

 
E para que se lhe dê ampla divulgação, conforme art. 45, I, da Resolução TSE n. 23.464/15, determinou o Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz 
Eleitoral fosse o presente edital publicado no Diário da Justiça Eletrônico. 
Dado e passado nesta cidade de Alto Piquiri/PR, aos 05 (cinco) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e dezessete (2017). Eu, Aline 
Patrícia Klinger, Chefe e.e de Cartório da 128ª Zona Eleitoral, preparei e conferi o presente edital. 
 
CHRISTIAN RENY GONÇALVES 
Juiz Eleitoral 
 
 

Relação nº 020/2017 
Autos n.º 156-80.2016.6.16.0128 
Prestação de Contas - Eleições 2016 - 1º Turno 
Candidato: MAURÍCIO PEREIRA DE OLIVEIRA  
Município: Alto Piquiri – PR 
Advogado: Djalma Bozze dos Santos (OAB/PR nº 48349).  
Por ordem do Doutor CHRISTIAN RENY GONÇALVES, MM. Juiz Eleitoral desta 128ª ZE, INTIMAÇÃO, na forma da lei, do candidato/prestador 
das contas acima, por seu advogado constituído, Dr. Djalma Bozze dos Santos (OAB/PR nº 48349), do r. despacho de fls. 67, com o seguinte 
dispositivo: “1.Diante da certidão retro, em que pese o contido na certidão inicial, determino a juntada aos autos indicados no expediente, com 
posterior retorno ao arquivo; 2. Intime-se a parte; 3. Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral da presente decisão; 4. Diligências 
necessárias Alto Piquiri, 05 de julho de 2017. CHRISTIAN RENY GONÇALVES, JUIZ DA 128ª ZONA ELEITORAL” 
 
  

142ª Zona Eleitoral 
 
Atos do juiz eleitoral 
 

Relação de Publicação n.º 13/2017 
E D I T A L Nº   22/2017 
(Prazo: 03 dias) 
A Excelentíssima Senhora Dra. Silvane Cardoso Pinto, Juíza da 142ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais, e considerando o 
disposto no artigo 35 da Resolução do TSE n. 21.538/2003 e artigo 223 e seguintes do Provimento da CRE/PR de n. 003/2013. 
FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem, ou dele tiverem conhecimento, que o eleitor constante na relação abaixo está envolvido em 
duplicidade detectada em Batimento Nacional, cuja relação ficará disponível em cartório para conhecimento dos interessados: 
NOME DO ELEITOR:                      INSCRIÇÃO            DATA DO BATIMENTO 
RUBENS FERNANDO SANTOS          066495200620       28/06/2017 
RUBENS FERNANDO SANTOS          114733840680       28/06/2017 
E para que se lhe dê ampla divulgação, expediu-se o presente edital, que será afixado no local de costume no fórum local, edifício do fórum, no 
local de costume. Dado e passado nesta cidade de Umuarama, aos 03 (três) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e dezessete (2017). 
Eu            ...................., Wilsely Anne A. R. Maldonado, Chefe de cartório, digitei e subscrevi. SILVANE CARDOSO PINTO. JUÍZA ELEITORAL 
 
 
EDITAL n.º 024/2017 
(PRAZO DE 05 DIAS) 
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 15-82.2017.6.16.0142 
ASSUNTO: DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2016 – NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 
Juízo Eleitoral: 142ª Zona Eleitoral de Umuarama 
Partido Político: Comissão Provisória do DEMOCRATAS de DOURADINA – PR 
Interessados: RICARDO COSTA REIS, Presidente; LUIZ RICARDO CASTELINI, Tesoureiro. 
A Excelentíssima Senhora Doutora Juíza Eleitoral SILVANE CARDODO PINTO, desta 142ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais, 
TORNA PÚBLICO, a todos que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, e a quem interessar possa, que fica CITADO o 
PARTIDO DEMOCRATAS de Douradina – PR e seus responsáveis RICARDO COSTA REIS (Presidente) e LUIZ RICARDO CASTELINI 
(Tesoureiro), do r. despacho de fls. 16, nos autos acima: “1. Cite-se a Comissão Provisória Municipal de DOURADINA do Partido 
DEMOCRATAS, inclusive nas pessoas dos Representantes Regionais dos Partidos caso a Comissão esteja inativa no Município, para que 
apresentem suas justificativas, por meio de advogado, sob as penas da lei, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 30, IV, da 
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Resolução TSE nº. 23.464/2015. [...]” E para que se dê ampla divulgação, expede-se o presente edital, que será afixado no Fórum local, no 
lugar de costume, bem como publicado no DJE (Diário da Justiça Eletrônico) do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná – TRE/PR.  Dado e 
passado nesta cidade de Umuarama – PR, aos seis (06) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e dezessete (2017). Eu, ___________ 
(Wilsely Anne A. R. Maldonado, Chefe do Cartório da 142ª Zona Eleitoral, digitei o presente termo e o subscrevo. SILVANE CARDOSO PINTO. 
Juíza Eleitoral 
 

  

143ª Zona Eleitoral 
 
Atos do juiz eleitoral 
 

Intimação 
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 11-42.2017.6.16.0143 
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO POPULAR SOCIAL - PPS 
PRESIDENTE: ALESSANDRA BUENO DA SILVA 
TESOUREIRO: ANTONIO MANOEL DA SILVA 
MUNICÍPIO: LINDOESTE – PR 
ADVOGADO: ADELAR MARCINIAK, OAB/TO 3837 
Ficam as partes devidamente INTIMADAS do despacho proferido às fls. 23, dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:  
Vistos e examinados,  
1. Intime-se o órgão partidário para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se e supra as omissões apontadas no parecer técnico preliminar, 
elaborado pela Unidade Técnica do Cartório Eleitoral. 
2. Com ou sem o atendimento da determinação judicial, deverá o Cartório Eleitoral elaborar parecer técnico conclusivo. 
3. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para ciência e emissão de parecer. 
4. Em seguida, conclusos para sentença. 
Cascavel, 30 de junho de 2017. 
EDUARDO VILLA COIMBRA CAMPOS 
Juiz Eleitoral  
PARECER TÉCNICO PRELIMINAR 
MM. Juiz,  
Submete-se à apreciação superior o parecer dos exames efetuados sobre a prestação de contas da Comissão Provisória Municipal do Partido 
Popular Socialista – PPS, de Lindoeste/PR, abrangendo a movimentação financeira do exercício de 2016, de acordo com as normas 
estabelecidas pela Lei nº 9.096/1995, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.464/2015. 
O presente órgão partidário municipal e seu presidente apresentaram Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, amparados pelo 
art. 28, § 3º da referida Resolução, a qual permite uma forma abreviada de prestação de contas anual, quando não haja movimentação de 
recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro. 
A declaração apresentada foi entregue em 25/04/2017, dentro do prazo previsto no art. 28 da Resolução TSE nº 23.464/2015 e atende a forma 
exigida pela legislação aplicável porém, foi apresentada sem constar a assinatura de um dos representantes partidários pois de acordo com a 
certidão de fls. 04, o Sr. ANTONIO MANOEL DA SILVA, tesoureiro do Partido Popular Socialista – PPS, de Lindoeste/PR, faleceu em 
16/10/2016. 
Na sequência cumprindo as determinações judiciais, o Cartório Eleitoral procedeu: 
1) a publicação do Edital nº 19/2017 no DJE nº 081/2017 do dia 10/05/2017 (fls. 11), sem que houvesse impugnação à declaração apresentada 
pelo partido conforme certidão de fls. 11 (art. 45, I da Resolução nº 23.464 do TSE); 
2) a consulta aos extratos bancários por meio do Sistema ODIN (SPCA - Extrato Bancário), comprovando a abertura de conta bancária 
específica para movimentação financeira da campanha, com ausência de movimentação conforme certidão de fls. 16 (art. 45, II da Resolução 
nº 23.464 do TSE); 
3) a consulta à planilha disponibilizada pelo TSE com informações sobre a expedição de recibos de doação e certificação, às fls. 15, sobre a 
ausência de emissão de recibos pelo partido acima citado, no exercício de 2016 (art. 45, III da Resolução nº 23.464 do TSE);  
4) a consulta aos demonstrativos disponibilizados pelo TSE e TRE/PR sobre o repasse de Recursos do Fundo Partidário e certificação, às fls. 
23, sobre a ausência de recebimento destes recursos pelo Diretório Nacional no exercício de 2016. Quanto à eventual repasse pelo Diretório 
Estadual, não constam informações no site do TRE/PR, em razão do descrito na certidão de fls. 19 (art. 45, III da Resolução 23.464 do TSE); 
Por orientação do TRE/PR, verificou-se, ainda, que: 
a) – o órgão partidário municipal teve suas contas aprovadas em relação aos exercícios de 2014 e 2015 (ausência de movimentação 
financeira); 
b) – conforme consulta ao sistema SICO (Sistema de Informações de Contas), o órgão partidário municipal acima citado, não apresentou 
prestação de contas referente aos exercícios de 2012 e 2013; 
c) – o partido apresentou prestação de contas relativa às Eleições de 2016, com ausência de movimentação financeira (vide certidão de fls. 
16). 
Considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se esta analista pela intimação do prestador de 
contas para que: 
a) Informe nos autos, o nome do tesoureiro atual, bem como, reapresente a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, 
devidamente assinada pelo presidente e o tesoureiro do órgão partidário, conforme disposto no art. 28, §3º, II da Resolução TSE nº 
23.464/2015.  
b) Informe se houve repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário ao órgão de Direção Municipal, pelo Diretório Estadual. 
À manifestação de Vossa Excelência. 
Cascavel, 30 de junho de 2017. 
Andréia Simony Schmitt 
Chefe de Cartório – 143ª Zona Eleitoral 
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144ª Zona Eleitoral 
 
Atos do juiz eleitoral 
 

RELAÇÃO Nº 036/2017 
AUTOS Nº 45-14.2017.6.16.0144 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2016. 
PARTIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – FAZENDA RIO GRANDE/PR 
REQUERENTE: EDMAR ALCIDES DAL FORNO 
PROCURADOR: FELIPE ANGHINONI GRAZZIOTIN – OAB/PR 22.745 
Publicação do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício do ano de 2016 do Partido Socialista Brasileiro – Fazenda 
Rio Grande/PR, conforme art. 31, § 1º, da Resolução/TSE n. 23.464/2015, permanecendo os autos em secretaria pelo prazo de quinze dias, 
durante os quais qualquer interessado poderá examiná-los e obter cópias, mediante prévia identificação, registro e pagamento das respectivas 
custas de reprografia, de acordo com o art. 31, § 2º, da Resolução 23.464/2015. 
 

BALANÇO PATRIMONIAL 2016 2015 

ATIVO 78,57 78,57 
   Circulante 0,00 0,00 
        Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 0,00 
             Caixa 78,57 78,57 
             Banco c/Movimento - Recursos sem Restrição 0,00 0,00 
             Banco c/Movimento - Recursos com Restrição 0,00 0,00 
             Aplicações Financeiras - Recursos sem Restrição 0,00 0,00 
             Aplicações Financeiras - Recursos com Restrição 0,00 0,00 
        Créditos a Receber 0,00 0,00 
             Mensalidades de Terceiros 0,00 0,00 
             Atendimentos Realizados 0,00 0,00 
             Adiantamentos a Empregados 0,00 0,00 
             Adiantamentos a Fornecedores 0,00 0,00 
             Recursos de Parcerias em Projetos 0,00 0,00 
             Tributos a Recuperar 0,00 0,00 
             Despesas Antecipadas 0,00 0,00 
        Estoques 0,00 0,00 
             Produtos Próprios para Venda 0,00 0,00 
             Produtos Doados para Venda 0,00 0,00 
             Almoxarifado / Material de Expediente 0,00 0,00 
      
   Não Circulante 0,00 0,00 
        Realizável a Longo Prazo 0,00 0,00 
             Aplicações Financeiras - Recursos sem Restrição 0,00 0,00 
             Aplicações Financeiras - Recursos com Restrição 0,00 0,00 
             Valores a Receber 0,00 0,00 
        Investimentos 0,00 0,00 
             Investimentos Permanentes 0,00 0,00 
        Imobilizado 0,00 0,00 
             Bens sem restrição 0,00 0,00 
             Bens com restrição 0,00 0,00 
             (-) Depreciação Acumulada 0,00 0,00 
        Intangível 0,00 0,00 
             Direitos de Uso de Softwares 0,00 0,00 
             Direitos de Autor e de Marcas 0,00 0,00 
             (-) Depreciação Acumulada 0,00 0,00 
         
PASSIVO 78,57 78,57 
   Circulante 675,00 675,00 
        Fornecedores de bens e serviços 675,00 675,00 
        Obrigações com Empregados 0,00 0,00 
        Obrigações Tributárias 0,00 0,00 
        Empréstimos e Financiamentos a Pagar 0,00 0,00 
        Recursos de Projetos em Execução 0,00 0,00 
        Recursos de Convênios em Execução 0,00 0,00 
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        Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar 0,00 0,00 
   Não Circulante 0,00 0,00 
        Empréstimos e Financiamentos a Pagar 0,00 0,00 
        Recursos de Projetos em Execução 0,00 0,00 
        Recursos de Convênios em Execução 0,00 0,00 
        Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar 0,00 0,00 
   Patrimônio Líquido 0,00 0,00 
        Patrimônio Social 596,43 596,43 
        Outras Reservas 0,00 0,00 
        Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00 0,00 
        Superávit ou Déficit Acumulado 596,43 596,43 

 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 
EXERCÍCIO 2016 
  2016 2015 

RECEITAS OPERACIONAIS 1.426,51 200,00 
   Com Restrição 0,00 0,00 
        Programa (Atividades) de Educação 0,00 0,00 
        Programa (Atividades) de Saúde 0,00 0,00 
        Programa (Atividades) de Assistência Social 0,00 0,00 
        Programa (Atividades) de Direitos Humanos 0,00 0,00 
        Programa (Atividades) de Meio Ambiente 0,00 0,00 
        Outras Programas (Atividades) 0,00 0,00 
        Gratuidades 0,00 0,00 
        Trabalho Voluntário 0,00 0,00 
        Rendimentos Financeiros 0,00 0,00 
   Sem Restrição 1.426,51 200,00 
        Receitas de Serviços Prestados 0,00 0,00 
        Contribuições e Doações Voluntárias 1.400,00 200,00 
        Ganhos na Venda de Bens 0,00 0,00 
        Rendimentos Financeiros 0,00 0,00 
        Outros Recursos Recebidos 26,51 0,00 
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 
   Com Programas (Atividades) 0,00 0,00 
        Educação 0,00 0,00 
        Saúde 0,00 0,00 
        Assistência Social 0,00 0,00 
        Direitos Humanos 0,00 0,00 
        Meio Ambiente 0,00 0,00 
        Gratuidades Concedidas 0,00 0,00 
        Trabalho Voluntário 0,00 0,00 
DESPESAS OPERACIONAIS 1.426,51 0,00 
   Administrativas 26,51 275,00 
        Salários 0,00 0,00 
        Encargos Sociais 0,00 0,00 
        Impostos e Taxas 26,51 0,00 
        Aluguéis 0,00 0,00 
        Serviços Gerais 0,00 600,00 
        Manutenção 0,00 0,00 
        Depreciação e Amortização 0,00 0,00 
        Perdas Diversas 0,00 0,00 
   Outras despesas/receitas operacionais 1.400,00 0,00 
      
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)     
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO 0,00 -675,00 

 
Fazenda Rio Grande, 31 de dezembro de 2016. 

EDMAR ALCIDES DAL FORNO 
Presidente 
ROSEMERE DE LIMA HEMEQUIM 
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Tesoureiro 
FELIPE ANGHINONI GRAZZIOTIN 
OAB/PR 22745 
Advogado 
ANTONIO MIRANDA DA SILVA 
CRC/PR 039478/O-2 
Técnico Contábil 

 
 
 
AUTOS Nº 24-38.2017.6.16.0144 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2016. 
PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – MANDIRITUBA/PR 
REQUERENTE: ANTONIO MIRANDA DA SILVA 
PROCURADOR: JOÃO BATISTA DE TOLEDO – OAB/PR 8716 
Publicação do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício do ano de 2016 do Partido Republicano Brasileiro – 
Mandirituba/PR, conforme art. 31, § 1º, da Resolução/TSE n. 23.464/2015, permanecendo os autos em secretaria pelo prazo de quinze dias, 
durante os quais qualquer interessado poderá examiná-los e obter cópias, mediante prévia identificação, registro e pagamento das respectivas 
custas de reprografia, de acordo com o art. 31, § 2º, da Resolução 23.464/2015. 
 

BALANÇO PATRIMONIAL 
EXERCÍCIO 2016 
BALANÇO PATRIMONIAL 2016 2015 

ATIVO 206,41 317,57 
   Circulante 0,00 0,00 
        Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 0,00 
             Caixa 202,07 317,57 
             Banco c/Movimento - Recursos sem Restrição 4,34 47,07 
             Banco c/Movimento - Recursos com Restrição 0,00 0,00 
             Aplicações Financeiras - Recursos sem Restrição 0,00 0,00 
             Aplicações Financeiras - Recursos com Restrição 0,00 0,00 
        Créditos a Receber 0,00 0,00 
             Mensalidades de Terceiros 0,00 0,00 
             Atendimentos Realizados 0,00 0,00 
             Adiantamentos a Empregados 0,00 0,00 
             Adiantamentos a Fornecedores 0,00 0,00 
             Recursos de Parcerias em Projetos 0,00 0,00 
             Tributos a Recuperar 0,00 0,00 
             Despesas Antecipadas 0,00 0,00 
        Estoques 0,00 0,00 
             Produtos Próprios para Venda 0,00 0,00 
             Produtos Doados para Venda 0,00 0,00 
             Almoxarifado / Material de Expediente 0,00 0,00 
      
   Não Circulante 0,00 0,00 
        Realizável a Longo Prazo 0,00 0,00 
             Aplicações Financeiras - Recursos sem Restrição 0,00 0,00 
             Aplicações Financeiras - Recursos com Restrição 0,00 0,00 
             Valores a Receber 0,00 0,00 
        Investimentos 0,00 0,00 
             Investimentos Permanentes 0,00 0,00 
        Imobilizado 0,00 0,00 
             Bens sem restrição 0,00 0,00 
             Bens com restrição 0,00 0,00 
             (-) Depreciação Acumulada 0,00 0,00 
        Intangível 0,00 0,00 
             Direitos de Uso de Softwares 0,00 0,00 
             Direitos de Autor e de Marcas 0,00 0,00 
             (-) Depreciação Acumulada 0,00 0,00 
PASSIVO     
   Circulante 206,41 317,57 
        Fornecedores de bens e serviços 0,00 0,00 
        Obrigações com Empregados 0,00 0,00 
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        Obrigações Tributárias 0,00 0,00 
        Empréstimos e Financiamentos a Pagar 0,00 0,00 
        Recursos de Projetos em Execução 0,00 0,00 
        Recursos de Convênios em Execução 0,00 0,00 
        Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar 0,00 0,00 
   Não Circulante 0,00 0,00 
        Empréstimos e Financiamentos a Pagar 0,00 0,00 
        Recursos de Projetos em Execução 0,00 0,00 
        Recursos de Convênios em Execução 0,00 0,00 
        Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar 0,00 0,00 
   Patrimônio Líquido 206,41 0,00 
        Patrimônio Social 0,00 0,00 
        Outras Reservas 0,00 0,00 
        Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00 0,00 
        Superávit ou Déficit Acumulado 206,41 317,57 
 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 
EXERCÍCIO 2016 
  2016 2015 

RECEITAS OPERACIONAIS 803,84 300,00 
   Com Restrição 0,00 0,00 
        Programa (Atividades) de Educação 0,00 0,00 
        Programa (Atividades) de Saúde 0,00 0,00 
        Programa (Atividades) de Assistência Social 0,00 0,00 
        Programa (Atividades) de Direitos Humanos 0,00 0,00 
        Programa (Atividades) de Meio Ambiente 0,00 0,00 
        Outras Programas (Atividades) 0,00 0,00 
        Gratuidades 0,00 0,00 
        Trabalho Voluntário 0,00 0,00 
        Rendimentos Financeiros 0,00 0,00 
   Sem Restrição 803,84 300,00 
        Receitas de Serviços Prestados 0,00 0,00 
        Contribuições e Doações Voluntárias 803,84 300,00 
        Ganhos na Venda de Bens 0,00 0,00 
        Rendimentos Financeiros 0,00 0,00 
        Outros Recursos Recebidos 0,00 0,00 
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 
   Com Programas (Atividades) 0,00 0,00 
        Educação 0,00 0,00 
        Saúde 0,00 0,00 
        Assistência Social 0,00 0,00 
        Direitos Humanos 0,00 0,00 
        Meio Ambiente 0,00 0,00 
        Gratuidades Concedidas 0,00 0,00 
        Trabalho Voluntário 0,00 0,00 
DESPESAS OPERACIONAIS 915,00 36,16 
   Administrativas 915,00 36,16 
        Salários 0,00 0,00 
        Encargos Sociais 0,00 0,00 
        Impostos e Taxas 660,00 36,16 
        Aluguéis 0,00 0,00 
        Serviços Gerais 0,00 0,00 
        Manutenção 255,00 0,00 
        Depreciação e Amortização 0,00 0,00 
        Perdas Diversas 0,00 0,00 
   Outras despesas/receitas operacionais 0,00 0,00 
      
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)     
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO -111,16 263,84 
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Mandirituba, 31 de dezembro de 2016. 
JULIO CARVALHO 
Presidente 
DIEGO VITÓRIO CARVALHO 
Tesoureiro 
JOÃO BATISTA DE TOLEDO 
OAB/PR 8716 
Advogado 
ANTONIO MIRANDA DA SILVA 
CRC/PR 039478/O-2 
Técnico Contábil 

 
  

147ª Zona Eleitoral 
 
Atos do juiz eleitoral 
 

Intimação 
JUÍZO ELEITORAL DA 147ª ZONA DE FOZ DO IGUAÇU-PR 
 
AUTOS 24-29.2017.6.16.0147 – PRESTAÇÃO DE CONTAS 
   
REQUERENTE:  MARCELINO VIEIRA DE FREITAS 
Advogado: OLIRIO RIVES DOS SANTOS (OAB/PR n.º 33593). 
REQUERIDO: 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU/PR 
 
DE ORDEM da MMª. Juíza Eleitoral Dra. Marcela Simonard Loureiro Cesar, fica o requerente acima identificado INTIMADO, acerca do 
Relatório Preliminar da Prestação de Contas do candidato, devendo NO PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, apresentar a prestação 
de contas retificadora, apresentar esclarecimentos sobre a impropriedade verificada. 
Segue anexo, Relatório Preliminar da Prestação de Contas. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Foz do Iguaçu, aos seis dias do mês de julho de 2017. Eu, _____, Nerli Aparecida Vieira, 
Chefe de Cartório da 147ª Zona Eleitoral que o digitei e subscrevi. 
 
Nerli Aparecida Vieira 
Chefe de Cartório  
(Aut. Portaria n.º 06/2016) 
 
 
 
JUSTIÇA ELEITORAL  
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016 
 
 
PROCESSO Nº:   24-29.2017.6.16.0147 PROTOCOLO Nº 34.364/2017 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA 
CAMPANHA ELEITORAL DE 2016. 
PRESTADOR : MARCELINO VIEIRA DE FREITAS - 13 - PREFEITO - FOZ DO IGUAÇU 
CNPJ : 27.186.077/0001-54 Nº CONTROLE: 000131175639PR2810149 
DATA ENTREGA: 07/04/2017 às 18:18:59 DATA GERAÇÃO: 06/07/2017 às 15:50:09 
PARTIDO POLÍTICO: PT 
 
RELATÓRIO PRELIMINAR DE EXAME CANDIDATO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA  
 
 
Após o exame preliminar da prestação de contas foram identificadas as inconsistências abaixo relacionadas:  
 
 
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 
1.1. Peças integrantes:  
 
Não foram apresentadas as peças baixo discriminados: 
 
 CHECK-LIST (art. 48 e 59, § 5º, da Resolução TSE nº 23.463/2015) SIM NÃO 
Extrato da prestação de contas, devidamente assinado pelo prestador de contas e pelo profissional de  X   
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contabilidade 
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver  X   
 Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos  X   
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do 
Fundo Partidário 

   X 

Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado  X   
 
 
2. RECEITAS 
 
2.1. Foram declaradas doações diretas recebidas de outros prestadores de contas, mas não registradas pelos doadores em suas prestações 
de contas à Justiça Eleitoral, revelando indícios de recebimento de recursos de origem não identificada, nos termos do art. 26 da Resolução 
TSE nº 23.463/2015: 
 
 DOADOR Nº RECIBO DATA FONTE ESPÉCIE VALOR (R$)¹ %² 
 PR-FOZ DO IGUAÇU - Direção 
Municipal/Comissão Provisória - PT 

000131175639PR0
00001E 

02/03/2017 OR Financeiro 6.000,00 9,38 

Solicita-se apresentação do recibo eleitoral e do comprovante de depósito efetuado na conta bancária. 
 
 DOADOR CNPJ Nº RECIBO DATA FONTE ESPÉCIE VALOR (R$) 
 PR-PARANÁ - Direção 
Estadual/Distrital - PT 

75.719.740/0001-81 000131175639PR0
00007E 

23/03/2017 FP Financeiro 10.000,00 

 PR-PARANÁ - Direção 
Estadual/Distrital - PT 

75.719.740/0001-81 000131175639PR0
00006E 

13/03/2017 FP Financeiro 30.000,00 

 
Não foi possível conferir os dados relativos às doações diretas efetuadas por outros prestadores de contas, em virtude da ausência da 
respectiva prestação de contas à Justiça Eleitoral, vez que o Tribunal Superior Eleitoral facultou a entrega desta prestação de contas 
juntamente com as contas anuais. 
 
 
3. EXAME DE REGULARIDADE DE DESPESAS REALIZADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO (ART. 60, PARÁGRAFO ÚNICO, DA 
RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/2015)  
 
3.1. Não foram apresentadas as comprovações das despesas pagas com recursos provenientes do fundo partidário (art. 60, parágrafo 
único da Resolução TSE nº 23.463/2015), devendo, o prestador de contas apresentar:  
1. Documentos fiscais - emitidos  sem emendas ou rasuras; com data de emissão; descrição detalhada; valor; identificação do emitente, do 
destinatário ou contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço,  observando, em caso de emissão de recibo,  apenas as 
hipóteses permitidas na legislação fiscal (art. 55 da Resolução TSE nº 23.463/2015); 
2. Outros documentos, tais como: contrato, comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço, comprovante bancário de 
pagamento ou guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social - GFIP (art. 55, § 1º da Resolução TSE nº 
23.463/2015); 
3. Fatura ou duplicata emitida por agência de viagem, em caso de passagens aéreas - verificar se constam os beneficiários as datas e os 
itinerários (art. 55, § 6º da Resolução TSE nº 23.463/2015). 
 
O prestador de contas manifestar-se a respeito das inconsistências e reapresentar a prestação de contas gerada pelo Sistema de Prestação de 
Contas de Campanha Eleitoral - SPCE, com status de prestação de contas retificadora, bem como reapresentar o Extrato da Prestação de 
Contas, devidamente assinado e acompanhado de justificativas e, quando cabível, dos documentos que comprovam as alterações efetuadas, 
conforme disciplina o art. 65, § 1º da Resolução TSE nº 23.463/2015, sempre que o atendimento à diligência ora proposta implicar a sua 
alteração. 
 
 Foz do Iguaçu, 06 de julho de 2017. 
 
_________________________________________________  
NERLI APARECIDA VIEIRA 
 Chefe de Cartório 
 
 

INTIMAÇÃO 
JUÍZO ELEITORAL DA 147ª ZONA DE FOZ DO IGUAÇU-PR 
 
INTIMAÇÕES – PRESTAÇÃO DE CONTAS  
   
 
DE ORDEM da MMª. Juíza Eleitoral Dra. Marcela Simonard Loureiro Cesar, ficam os requerentes abaixo identificados INTIMADOS, acerca das 
sentenças judiciais exaradas nos autos de Prestação de Contas, para que querendo NO PRAZO DE 03 (três) DIAS, apresentem recurso. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Foz do Iguaçu, aos seis dias do mês de julho de 2017. Eu, _____, Nerli Aparecida Vieira, 
Chefe de Cartório da 147ª Zona Eleitoral que o digitei e subscrevi. 
 
Nerli Aparecida Vieira 
Chefe de Cartório  
(Aut. Portaria n.º 06/2016) 
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RELAÇÃO DE SENTENÇAS N.º 07/2017  
Autos n. 182-21.2016.6.16.0147 – PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Requerente: JACIR CECILIA MARCHIOTTI 
Advogado: ELVIS GIMENES, OAB/PR nº 17.922 
Intimação, na forma da lei, da r. sentença judicial proferida pela Exma. Juíza Eleitoral da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu, nos autos 
supra, com o seguinte teor: “Pelo exposto, diante do relatório conclusivo de fls. 37 e da não constatação de falhas que comprometam a 
regularidade das contas, HOMOLOGO as contas prestadas, julgando-as boas. Procedam-se ao registro pertinente no sistema e às 
comunicações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, Arquivem-se. Foz do Iguaçu, 04 de julho de 
2017. Marcela Simonard Loureiro Cesar, Juíza Eleitoral”. 
Autos n. 149-31.2016.6.16.0147 – PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Requerente: VOLNEI LAMPERT 
Advogado: ANIZIO JORGE DA SILVA MOURA, OAB/PR nº 28.082 
Intimação, na forma da lei, da r. sentença judicial proferida pela Exma. Juíza Eleitoral da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu, nos autos 
supra, com o seguinte teor: “Pelo exposto, diante do relatório conclusivo de fls. 35/36 e da não constatação de falhas que comprometam a 
regularidade das contas, HOMOLOGO as contas prestadas, julgando-as boas. Procedam-se ao registro pertinente no sistema e às 
comunicações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, Arquivem-se. Foz do Iguaçu, 04 de julho de 
2017. Marcela Simonard Loureiro Cesar, Juíza Eleitoral”. 
Autos n. 146-76.2016.6.16.0147 – PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Requerente: PAULO JULIO SCHONWALD PUIG 
Advogado: EDSON WAINE MARTINS, OAB/PR nº 63.673 
Intimação, na forma da lei, da r. sentença judicial proferida pela Exma. Juíza Eleitoral da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu, nos autos 
supra, com o seguinte teor: “Pelo exposto, diante do relatório conclusivo de fls. 17/18 e da não constatação de falhas que comprometam a 
regularidade das contas, HOMOLOGO as contas prestadas, julgando-as boas. Procedam-se ao registro pertinente no sistema e às 
comunicações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, Arquivem-se. Foz do Iguaçu, 04 de julho de 
2017. Marcela Simonard Loureiro Cesar, Juíza Eleitoral”. 
Autos n. 133-77.2016.6.16.0147 – PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Requerente: PARTIDO DA REPUBLICA/PR 
Advogado: PATRÍCIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ, OAB/PR nº 33.586 
Intimação, na forma da lei, da r. sentença judicial proferida pela Exma. Juíza Eleitoral da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu, nos autos 
supra, com o seguinte teor: “Pelo exposto, diante do relatório conclusivo de fls. 24/25 e da não constatação de falhas que comprometam a 
regularidade das contas, HOMOLOGO as contas prestadas, julgando-as boas. Procedam-se ao registro pertinente no sistema e às 
comunicações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, Arquivem-se. Foz do Iguaçu, 04 de julho de 
2017. Marcela Simonard Loureiro Cesar, Juíza Eleitoral”. 
Autos n. 138-02.2016.6.16.0147 – PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Requerente: JOSE CARLOS GARCIA 
Advogado: FERNANDA GABRIELLE SAMPAIO DE ANGELI, OAB/PR nº 37.433 
Intimação, na forma da lei, da r. sentença judicial proferida pela Exma. Juíza Eleitoral da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu, nos autos 
supra, com o seguinte teor: “Pelo exposto, diante do relatório conclusivo de fls. 15/16 e da não constatação de falhas que comprometam a 
regularidade das contas, HOMOLOGO as contas prestadas, julgando-as boas, mas com a ressalva de que o não recebimento de recursos 
financeiros em espécie, por si só, não justifica a apresentação de prestação de contas sem qualquer movimentação. Procedam-se ao registro 
pertinente no sistema e às comunicações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, Arquivem-se. Foz do 
Iguaçu, 04 de julho de 2017. Marcela Simonard Loureiro Cesar, Juíza Eleitoral”. 
Autos n. 151-98.2016.6.16.0147 – PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Requerente: JOSÉ DE OLIVEIRA REIS NETO 
Advogado: RODRIGO LUCIANO PIROBANO, OAB/PR nº 60.896 
Intimação, na forma da lei, da r. sentença judicial proferida pela Exma. Juíza Eleitoral da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu, nos autos 
supra, com o seguinte teor: “Pelo exposto, diante do relatório conclusivo de fls. 28/29 e da não constatação de falhas que comprometam a 
regularidade das contas, HOMOLOGO as contas prestadas, julgando-as boas. Procedam-se ao registro pertinente no sistema e às 
comunicações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, Arquivem-se. Foz do Iguaçu, 04 de julho de 
2017. Marcela Simonard Loureiro Cesar, Juíza Eleitoral”. 
 
Autos n. 148-46.2016.6.16.0147 – PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Requerente: ELTON NASCIMENTO DA SILVA 
Advogado: CEZAR EDWARD ABATE SOSA, OAB/PR nº 16.719 
Intimação, na forma da lei, da r. sentença judicial proferida pela Exma. Juíza Eleitoral da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu, nos autos 
supra, com o seguinte teor: “Pelo exposto, diante do relatório conclusivo de fls. 14/15 e da não constatação de falhas que comprometam a 
regularidade das contas, HOMOLOGO as contas prestadas, julgando-as boas. Procedam-se ao registro pertinente no sistema e às 
comunicações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, Arquivem-se. Foz do Iguaçu, 04 de julho de 
2017. Marcela Simonard Loureiro Cesar, Juíza Eleitoral”. 
Autos n. 147-61.2016.6.16.0147 – PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Requerente: JOEL DE LIMA 
Advogado: FERNANDA GABRIELLE SAMPAIO DE ANGELI, OAB/PR nº 37.433 
Intimação, na forma da lei, da r. sentença judicial proferida pela Exma. Juíza Eleitoral da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu, nos autos 
supra, com o seguinte teor: “Pelo exposto, diante do relatório conclusivo de fls. 16/17 e da não constatação de falhas que comprometam a 
regularidade das contas, HOMOLOGO as contas prestadas, julgando-as boas. Procedam-se ao registro pertinente no sistema e às 
comunicações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, Arquivem-se. Foz do Iguaçu, 04 de julho de 
2017. Marcela Simonard Loureiro Cesar, Juíza Eleitoral”. 
Autos n. 70-52.2016.6.16.0147 – PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Requerente: PAULO SERGIO GOMES QUINTANA 
Advogado: RAFAEL RITTER GRAPEGGIA, OAB/PR nº 81.600 
Intimação, na forma da lei, da r. sentença judicial proferida pela Exma. Juíza Eleitoral da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu, nos autos 
supra, com o seguinte teor: “Pelo exposto, diante do relatório conclusivo de fls. 19/20 e da não constatação de falhas que comprometam a 
regularidade das contas, HOMOLOGO as contas prestadas, julgando-as boas. Procedam-se ao registro pertinente no sistema e às 
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comunicações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, Arquivem-se. Foz do Iguaçu, 04 de julho de 
2017. Marcela Simonard Loureiro Cesar, Juíza Eleitoral”. 
Autos n. 136-32.2016.6.16.0147 – PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Requerente: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC do B 
Advogado: BEATRIZ ALVES DOS SANTOS SILVA, OAB/PR nº 35.747 
Intimação, na forma da lei, da r. sentença judicial proferida pela Exma. Juíza Eleitoral da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu, nos autos 
supra, com o seguinte teor: “Pelo exposto, diante do relatório conclusivo de fls. 17/18 e da não constatação de falhas que comprometam a 
regularidade das contas, HOMOLOGO as contas prestadas, julgando-as boas, mas com a ressalva de que o não recebimento de recursos 
financeiros em espécie, por si só, não justifica a apresentação de prestação de contas sem qualquer movimentação. Procedam-se ao registro 
pertinente no sistema e às comunicações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, Arquivem-se. Foz do 
Iguaçu, 04 de julho de 2017. Marcela Simonard Loureiro Cesar, Juíza Eleitoral”. 
Autos n. 144-09.2016.6.16.0147 – PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Requerente: JOCELI LUDVICHAK  
Advogado: EMERSON ROBERTO CASTILHA, OAB/PR nº 36.557 
Intimação, na forma da lei, da r. sentença judicial proferida pela Exma. Juíza Eleitoral da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu, nos autos 
supra, com o seguinte teor: “Além disso, constatou-se que o saldo financeiro apurado na prestação de contas é inferior ao montante de 
recursos de origem não identificada e não foi juntado o comprovante de devolução ao doador ou ao Tesouro. Some-se ao exposto que não foi 
apresentado pelo candidato documento obrigatório ( extratos bancários), o que impõe a aprovação mas “com ressalvas”. Pelo exposto, diante 
do relatório conclusivo de fls. 32/33 e da não constatação de falhas que comprometam a regularidade das contas, HOMOLOGO as contas 
prestadas, julgando-as boas, com ressalvas. Procedam-se ao registro pertinente no sistema e às comunicações necessárias. Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se. Após, Arquivem-se. Foz do Iguaçu, 26 de junho de 2017. Marcela Simonard Loureiro Cesar, Juíza Eleitoral”. 
Autos n. 100-87.2016.6.16.0147 – PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Requerente: CARLOS EDUARDO  
Advogado: ELVIS GIMENES, OAB/PR nº17.922 
Intimação, na forma da lei, da r. sentença judicial proferida pela Exma. Juíza Eleitoral da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu, nos autos 
supra, com o seguinte teor: “As irregularidades apontadas comprometem a lisura das contas apresentadas, pois houve a omissão de despesas 
– pouco importando o valor da despesa omitida -, além da ausência de indicação da existência de outra conta bancária e da juntada dos 
extratos de movimentação financeira, pelo que se impõe a sua desaprovação. Pelo exposto, diante do relatório conclusivo de fls. 31/32 e das 
falhas constatadas na prestação de contas apresentada, JULGO DESAPROVADAS as contas do candidato CARLOS EDUARDO. Procedam-
se ao registro pertinente no sistema e às comunicações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, Arquivem-se. Foz do Iguaçu, 
04 de julho de 2017. Marcela Simonard Loureiro Cesar, Juíza Eleitoral”. 
 
 
Autos n. 87-88.2016.6.16.0147 – PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Requerente: JACIRA DE SOUZA 
Advogado: ELVIS GIMENES, OAB/PR nº 17.922 
Intimação, na forma da lei, da r. sentença judicial proferida pela Exma. Juíza Eleitoral da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu, nos autos 
supra, com o seguinte teor: “Pelo exposto, diante do relatório conclusivo de fls. 35/36 e da não constatação de falhas que comprometam a 
regularidade das contas, HOMOLOGO as contas prestadas, julgando-as boas, mas com ressalvas, na forma da fundamentação supra. 
Procedam-se ao registro pertinente no sistema e às comunicações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, Arquivem-se. Foz 
do Iguaçu, 04 de julho de 2017. Marcela Simonard Loureiro Cesar, Juíza Eleitoral”. 
Autos n. 181-36.2016.6.16.0147 – PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Requerente: MANOEL JOBES GOMES 
Advogado: ELVIS GIMENES, OAB/PR nº 17.922 
Intimação, na forma da lei, da r. sentença judicial proferida pela Exma. Juíza Eleitoral da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu, nos autos 
supra, com o seguinte teor: “Pelo exposto, diante do relatório conclusivo de fls. 36/37 e das falhas constatadas na prestação de contas 
apresentada, JULGO DESAPROVADAS as contas do candidato MANOEL JOBES GOMES. Procedam-se ao registro pertinente no sistema e 
às comunicações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, Arquivem-se. Foz do Iguaçu, 04 de julho de 2017. Marcela 
Simonard Loureiro Cesar, Juíza Eleitoral”. 
Autos n. 101-72.2016.6.16.0147 – PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Requerente: JOÃO BATISTA FONSECA 
Advogado: ELVIS GIMENES, OAB/PR nº 17.922 
Intimação, na forma da lei, da r. sentença judicial proferida pela Exma. Juíza Eleitoral da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu, nos autos 
supra, com o seguinte teor: “Pelo exposto, diante do relatório conclusivo de fls. 17/18 e das falhas constatadas na prestação de contas 
apresentada, JULGO DESAPROVADAS as contas do candidato JOÃO BATISTA FONSECA. Procedam-se ao registro pertinente no sistema e 
às comunicações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, Arquivem-se. Foz do Iguaçu, 04 de julho de 2017. Marcela 
Simonard Loureiro Cesar, Juíza Eleitoral”. 
 
 
  

148ª Zona Eleitoral 
 
Atos do juiz eleitoral 
 

INTIMAÇÃO 
Republicação da matéria disponibilizada na edição do DJE nº 123, páginas 71/72, com data de publicação em 10 de julho de 2017, em razão 
de erro no nome do advogado da parte. 
 
AUTOS nº 14-79.2017.6.16.0148 
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 
PARTIDO POLÍTICO: SOLIDARIEDADE  
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MUNICÍPIO: SÃO PEDRO DO IGUAÇU/PR 
PRESIDENTE: RODRIGO CRISTIAN ZAMPIERI 
TESOUREIRO: RODRIGO ALBERTO DOS SANTOS 
ADVOGADO: ALLEX DE ALCÂNTARA SILVA – OAB/PR: nº 80.463 
Intimação das partes, na forma da lei, do r. despacho de fls. 55, exarado pelo MM. Juiz Eleitoral nos autos supramencionados, com o seguinte 
teor: 
1. Tendo em vista que o Partido Solidariedade do município de São Pedro do Iguaçu movimentou apenas recursos de sobra de campanha dos 
candidatos ao pleito municipal de 2016 os quais foram transferidos para o órgão de direção nacional, sem que houvesse arrecadação de outros 
recursos financeiros e efetivação de gastos, e considerando que a Resolução TSE nº 23.464/2015 traz a possibilidade de apresentação de 
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos como forma simplificada de prestar contas à Justiça Eleitoral, revogo o despacho de fl. 
24 e determino a intimação do órgão partidário, para que no prazo de 10 (dez) dias, apresente Declaração de Ausência de Movimentação de 
Recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015. 
2. Com a apresentação da declaração, proceda-se conforme disposto no art. 45 da Resolução TSE nº 23.464/2015. 
Toledo, 28 de junho de 2017. 
RAPHAEL DE MORAIS DANTAS 
Juiz Eleitoral 
  
 

153ª Zona Eleitoral 
 
Atos do juiz eleitoral 
 

Relação 022-2017 
Autos nº 341-43.2016.6.16.0153 
Natureza: Ação de Investigação Judicial Eleitoral  
Investigante(s): Coligação “General Juntos Somos Mais” (PR, PSD, PPS, PDT, PMN, PT, PMDB, PRP e PSC) 
Investigado(s): Joel Martins Ferreira; Angela Maria Olinquevez Lopes; Ivo Henrique Gaiovicz; Dilvio Puff  
Advogado(s): Manuela Rosa de Castilho - OAB/PR nº 20.884; Eduardo Marafon Silva - OAB/PR nº 69.992; Sandra Mara Marafon da Silva – 
OAB/PR nº16.613; Melquisedeque de Oliveira Machado Filho – OAB/PR nº51.824 
 
A Excelentíssima Senhora Doutora Jeane Carla Furlan, Juíza da 153ª Zona Eleitoral de União da Vitória, proferiu o seguinte despacho: 
“Na forma do artigo 267, caput, do Código Eleitoral, determino a intimação dos recorridos para que querendo, apresentem contrarrazões ao 
recurso de fls. 248-256, no prazo de 03 (três) dias. Observe-se o parágrafo 5º do artigo 267 do Código Eleitoral, em sendo o caso. 
Oportunamente voltem conclusos. Intimações e diligências necessárias.” União da Vitória, 04 de julho de 2017. 
Jeane Carla Furlan 
Juíza da 153ª Zona Eleitoral 
 
Autos nº 8-57.2017.6.16.0153 
Natureza: Prestação de Contas 
Município: Bituruna/PR 
Partido Político: Partido Social Cristão - PSC 
 
A Excelentíssima Senhora Doutora Jeane Carla Furlan, Juíza da 153ª Zona Eleitoral de União da Vitória, proferiu a seguinte decisão: 
“Ante o exposto, julgo aprovadas as contas prestadas com RESSALVAS, o que faço com fundamento no artigo 46, inciso II, da Resolução do 
TSE nº 23.464/2015. Publique-se e registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.” União da Vitória, 05 de julho de 2017. 
Jeane Carla Furlan 
Juíza da 153ª Zona Eleitoral 
 
Autos nº 9.42.2017.6.16.0153 
Natureza: Prestação de Contas 
Município: Bituruna/PR 
Partido Político: Partido Social Democrático - PSD 
 
A Excelentíssima Senhora Doutora Jeane Carla Furlan, Juíza da 153ª Zona Eleitoral de União da Vitória, proferiu a seguinte decisão: 
“Ante o exposto, julgo aprovadas as contas prestadas com RESSALVAS, o que faço com fundamento no artigo 46, inciso II, da Resolução do 
TSE nº 23.464/2015. Publique-se e registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.” União da Vitória, 05 de julho de 2017. 
Jeane Carla Furlan 
Juíza da 153ª Zona Eleitoral 
 
Autos nº 14-64.2017.6.16.0153 
Natureza: Prestação de Contas 
Município: Cruz Machado/PR 
Partido Político: Partido da República - PR 
 
A Excelentíssima Senhora Doutora Jeane Carla Furlan, Juíza da 153ª Zona Eleitoral de União da Vitória, proferiu a seguinte decisão: 
“Ante o exposto, julgo APROVADAS as contas prestadas, o que faço com fundamento no artigo 46, inciso I, da Resolução do TSE nº 
23.464/2015. Publique-se e registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.” União da Vitória, 05 de julho de 2017. 
Jeane Carla Furlan 
Juíza da 153ª Zona Eleitoral 
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Autos nº 15-49.2017.6.16.0153 
Natureza: Prestação de Contas 
Município: Cruz Machado/PR 
Partido Político: Partido Republicano da Ordem Social - PROS 
 
A Excelentíssima Senhora Doutora Jeane Carla Furlan, Juíza da 153ª Zona Eleitoral de União da Vitória, proferiu a seguinte decisão: 
“Ante o exposto, julgo APROVADAS as contas prestadas, o que faço com fundamento no artigo 46, inciso I, da Resolução do TSE nº 
23.464/2015. Publique-se e registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.” União da Vitória, 05 de julho de 2017. 
Jeane Carla Furlan 
Juíza da 153ª Zona Eleitoral 
 
Autos nº 16-34.2017.6.16.0153 
Natureza: Prestação de Contas 
Município: Porto Vitória/PR 
Partido Político: Partido Social Cristão - PSC 
 
A Excelentíssima Senhora Doutora Jeane Carla Furlan, Juíza da 153ª Zona Eleitoral de União da Vitória, proferiu a seguinte decisão: 
“Ante o exposto, julgo aprovadas as contas prestadas com RESSALVAS, o que faço com fundamento no artigo 46, inciso II, da Resolução do 
TSE nº 23.464/2015. Publique-se e registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.” União da Vitória, 05 de julho de 2017. 
Jeane Carla Furlan 
Juíza da 153ª Zona Eleitoral 
 
Autos nº 17-19.2017.6.16.0153 
Natureza: Prestação de Contas 
Município: Bituruna/PR 
Partido Político: Democratas - DEM 
 
A Excelentíssima Senhora Doutora Jeane Carla Furlan, Juíza da 153ª Zona Eleitoral de União da Vitória, proferiu a seguinte decisão: 
“Ante o exposto, julgo APROVADAS as contas prestadas, o que faço com fundamento no artigo 46, inciso I, da Resolução do TSE nº 
23.464/2015. Publique-se e registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.” União da Vitória, 05 de julho de 2017. 
Jeane Carla Furlan 
Juíza da 153ª Zona Eleitoral 
 
 
Autos nº 18-04.2017.6.16.0153 
Natureza: Prestação de Contas 
Município: Cruz Machado/PR 
Partido Político: Partido Social Cristão - PSC 
 
A Excelentíssima Senhora Doutora Jeane Carla Furlan, Juíza da 153ª Zona Eleitoral de União da Vitória, proferiu a seguinte decisão: 
“Ante o exposto, julgo aprovadas as contas prestadas com RESSALVAS, o que faço com fundamento no artigo 46, inciso II, da Resolução do 
TSE nº 23.464/2015. Publique-se e registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.” União da Vitória, 05 de julho de 2017. 
Jeane Carla Furlan 
Juíza da 153ª Zona Eleitoral 
 
Autos nº 19-86.2017.6.16.0153 
Natureza: Prestação de Contas 
Município: Cruz Machado/PR 
Partido Político: Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB 
 
A Excelentíssima Senhora Doutora Jeane Carla Furlan, Juíza da 153ª Zona Eleitoral de União da Vitória, proferiu a seguinte decisão: 
“Ante o exposto, julgo aprovadas as contas prestadas com RESSALVAS, o que faço com fundamento no artigo 46, inciso II, da Resolução do 
TSE nº 23.464/2015. Publique-se e registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.” União da Vitória, 05 de julho de 2017. 
Jeane Carla Furlan 
Juíza da 153ª Zona Eleitoral 
 
Autos nº 21-56.2017.6.16.0153 
Natureza: Prestação de Contas 
Município: Cruz Machado/PR 
Partido Político: Partido Democrático Trabalhista - PDT 
 
A Excelentíssima Senhora Doutora Jeane Carla Furlan, Juíza da 153ª Zona Eleitoral de União da Vitória, proferiu a seguinte decisão: 
“Ante o exposto, julgo aprovadas as contas prestadas com RESSALVAS, o que faço com fundamento no artigo 46, inciso II, da Resolução do 
TSE nº 23.464/2015. Publique-se e registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.” União da Vitória, 05 de julho de 2017. 
Jeane Carla Furlan 
Juíza da 153ª Zona Eleitoral 
 
Autos nº 23-26.2017.6.16.0153 
Natureza: Prestação de Contas 
Município: Cruz Machado/PR 
Partido Político: Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB 
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A Excelentíssima Senhora Doutora Jeane Carla Furlan, Juíza da 153ª Zona Eleitoral de União da Vitória, proferiu a seguinte decisão: 
“Ante o exposto, julgo aprovadas as contas prestadas com RESSALVAS, o que faço com fundamento no artigo 46, inciso II, da Resolução do 
TSE nº 23.464/2015. Publique-se e registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.” União da Vitória, 05 de julho de 2017. 
Jeane Carla Furlan 
Juíza da 153ª Zona Eleitoral 
 
Autos nº 24-11.2017.6.16.0153 
Natureza: Prestação de Contas 
Município: Porto Vitória/PR 
Partido Político: Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB 
 
A Excelentíssima Senhora Doutora Jeane Carla Furlan, Juíza da 153ª Zona Eleitoral de União da Vitória, proferiu a seguinte decisão: 
“Ante o exposto, julgo aprovadas as contas prestadas com RESSALVAS, o que faço com fundamento no artigo 46, inciso II, da Resolução do 
TSE nº 23.464/2015. Publique-se e registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.” União da Vitória, 05 de julho de 2017. 
Jeane Carla Furlan 
Juíza da 153ª Zona Eleitoral 
 
Autos nº 25-93.2017.6.16.0153 
Natureza: Prestação de Contas 
Município: Porto Vitória/PR 
Partido Político: Democratas - DEM 
 
A Excelentíssima Senhora Doutora Jeane Carla Furlan, Juíza da 153ª Zona Eleitoral de União da Vitória, proferiu a seguinte decisão: 
“Ante o exposto, julgo aprovadas as contas prestadas com RESSALVAS, o que faço com fundamento no artigo 46, inciso II, da Resolução do 
TSE nº 23.464/2015. Publique-se e registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.” União da Vitória, 05 de julho de 2017. 
Jeane Carla Furlan 
Juíza da 153ª Zona Eleitoral 
 
Autos nº 26-78.2017.6.16.0153 
Natureza: Prestação de Contas 
Município: Porto Vitória/PR 
Partido Político: Partido dos Trabalhadores - PT 
 
A Excelentíssima Senhora Doutora Jeane Carla Furlan, Juíza da 153ª Zona Eleitoral de União da Vitória, proferiu a seguinte decisão: 
“Ante o exposto, julgo aprovadas as contas prestadas com RESSALVAS, o que faço com fundamento no artigo 46, inciso II, da Resolução do 
TSE nº 23.464/2015. Publique-se e registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.” União da Vitória, 05 de julho de 2017. 
Jeane Carla Furlan 
Juíza da 153ª Zona Eleitoral 
 
Autos nº 27-63.2017.6.16.0153 
Natureza: Prestação de Contas 
Município: Porto Vitória/PR 
Partido Político: Partido Democrático Trabalhista - PDT 
 
A Excelentíssima Senhora Doutora Jeane Carla Furlan, Juíza da 153ª Zona Eleitoral de União da Vitória, proferiu a seguinte decisão: 
“Ante o exposto, julgo aprovadas as contas prestadas com RESSALVAS, o que faço com fundamento no artigo 46, inciso II, da Resolução do 
TSE nº 23.464/2015. Publique-se e registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.” União da Vitória, 05 de julho de 2017. 
Jeane Carla Furlan 
Juíza da 153ª Zona Eleitoral 
 
Autos nº 28-48.2017.6.16.0153 
Natureza: Prestação de Contas 
Município: Porto Vitória/PR 
Partido Político: Partido Social Democrático - PSD 
 
A Excelentíssima Senhora Doutora Jeane Carla Furlan, Juíza da 153ª Zona Eleitoral de União da Vitória, proferiu a seguinte decisão: 
“Ante o exposto, julgo aprovadas as contas prestadas com RESSALVAS, o que faço com fundamento no artigo 46, inciso II, da Resolução do 
TSE nº 23.464/2015. Publique-se e registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.” União da Vitória, 05 de julho de 2017. 
Jeane Carla Furlan 
Juíza da 153ª Zona Eleitoral 
 
Autos nº 32-85.2017.6.16.0153 
Natureza: Prestação de Contas 
Município: General Carneiro/PR 
Partido Político: Partido Social Cristão - PSC 
 
A Excelentíssima Senhora Doutora Jeane Carla Furlan, Juíza da 153ª Zona Eleitoral de União da Vitória, proferiu a seguinte decisão: 
“Ante o exposto, julgo aprovadas as contas prestadas com RESSALVAS, o que faço com fundamento no artigo 46, inciso II, da Resolução do 
TSE nº 23.464/2015. Publique-se e registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.” União da Vitória, 05 de julho de 2017. 
Jeane Carla Furlan 
Juíza da 153ª Zona Eleitoral 
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Autos nº 34-55.2017.6.16.0153 
Natureza: Prestação de Contas 
Município: General Carneiro/PR 
Partido Político: Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB 
 
A Excelentíssima Senhora Doutora Jeane Carla Furlan, Juíza da 153ª Zona Eleitoral de União da Vitória, proferiu a seguinte decisão: 
“Ante o exposto, julgo aprovadas as contas prestadas com RESSALVAS, o que faço com fundamento no artigo 46, inciso II, da Resolução do 
TSE nº 23.464/2015. Publique-se e registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.” União da Vitória, 05 de julho de 2017. 
Jeane Carla Furlan 
Juíza da 153ª Zona Eleitoral 
 
Autos nº 36-25.2017.6.16.0153 
Natureza: Prestação de Contas 
Município: General Carneiro/PR 
Partido Político: Partido da Mobilização Nacional - PMN 
 
A Excelentíssima Senhora Doutora Jeane Carla Furlan, Juíza da 153ª Zona Eleitoral de União da Vitória, proferiu a seguinte decisão: 
“Ante o exposto, julgo aprovadas as contas prestadas com RESSALVAS, o que faço com fundamento no artigo 46, inciso II, da Resolução do 
TSE nº 23.464/2015. Publique-se e registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.” União da Vitória, 05 de julho de 2017. 
Jeane Carla Furlan 
Juíza da 153ª Zona Eleitoral 
 
Autos nº 38-92.2017.6.16.0153 
Natureza: Prestação de Contas 
Município: General Carneiro/PR 
Partido Político: Partido da República - PR 
 
A Excelentíssima Senhora Doutora Jeane Carla Furlan, Juíza da 153ª Zona Eleitoral de União da Vitória, proferiu a seguinte decisão: 
“Ante o exposto, julgo aprovadas as contas prestadas com RESSALVAS, o que faço com fundamento no artigo 46, inciso II, da Resolução do 
TSE nº 23.464/2015. Publique-se e registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.” União da Vitória, 05 de julho de 2017. 
Jeane Carla Furlan 
Juíza da 153ª Zona Eleitoral 
 
Autos nº 44-02.2017.6.16.0153 
Natureza: Prestação de Contas 
Município: Bituruna/PR 
Partido Político: Partido Social Liberal - PSL 
 
A Excelentíssima Senhora Doutora Jeane Carla Furlan, Juíza da 153ª Zona Eleitoral de União da Vitória, proferiu a seguinte decisão: 
“Ante o exposto, julgo aprovadas as contas prestadas com RESSALVAS, o que faço com fundamento no artigo 46, inciso II, da Resolução do 
TSE nº 23.464/2015. Publique-se e registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.” União da Vitória, 05 de julho de 2017. 
Jeane Carla Furlan 
Juíza da 153ª Zona Eleitoral 
 
Autos nº 45-84.2017.6.16.0153 
Natureza: Prestação de Contas 
Município: Bituruna/PR 
Partido Político: Partido dos Trabalhadores - PT 
 
A Excelentíssima Senhora Doutora Jeane Carla Furlan, Juíza da 153ª Zona Eleitoral de União da Vitória, proferiu a seguinte decisão: 
“Ante o exposto, julgo aprovadas as contas prestadas com RESSALVAS, o que faço com fundamento no artigo 46, inciso II, da Resolução do 
TSE nº 23.464/2015. Publique-se e registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.” União da Vitória, 05 de julho de 2017. 
Jeane Carla Furlan 
Juíza da 153ª Zona Eleitoral 
 
 
Autos nº 46-69.2017.6.16.0153 
Natureza: Prestação de Contas 
Município: Bituruna/PR 
Partido Político: Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB 
 
A Excelentíssima Senhora Doutora Jeane Carla Furlan, Juíza da 153ª Zona Eleitoral de União da Vitória, proferiu a seguinte decisão: 
“Ante o exposto, julgo aprovadas as contas prestadas com RESSALVAS, o que faço com fundamento no artigo 46, inciso II, da Resolução do 
TSE nº 23.464/2015. Publique-se e registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.” União da Vitória, 05 de julho de 2017. 
Jeane Carla Furlan 
Juíza da 153ª Zona Eleitoral 
 
Autos nº 47-54.2017.6.16.0153 
Natureza: Prestação de Contas 
Município: Bituruna/PR 
Partido Político: Partido da República - PR 
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A Excelentíssima Senhora Doutora Jeane Carla Furlan, Juíza da 153ª Zona Eleitoral de União da Vitória, proferiu a seguinte decisão: 
“Ante o exposto, julgo aprovadas as contas prestadas com RESSALVAS, o que faço com fundamento no artigo 46, inciso II, da Resolução do 
TSE nº 23.464/2015. Publique-se e registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.” União da Vitória, 05 de julho de 2017. 
Jeane Carla Furlan 
Juíza da 153ª Zona Eleitoral 
 
Autos nº 48-39.2017.6.16.0153 
Natureza: Prestação de Contas 
Município: Bituruna/PR 
Partido Político: Partido Socialista Brasileiro - PSB 
 
A Excelentíssima Senhora Doutora Jeane Carla Furlan, Juíza da 153ª Zona Eleitoral de União da Vitória, proferiu a seguinte decisão: 
“Ante o exposto, julgo aprovadas as contas prestadas com RESSALVAS, o que faço com fundamento no artigo 46, inciso II, da Resolução do 
TSE nº 23.464/2015. Publique-se e registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.” União da Vitória, 05 de julho de 2017. 
Jeane Carla Furlan 
Juíza da 153ª Zona Eleitoral 
 
Autos nº 376-03.6.16.0153 
Natureza: Prestação de Contas 
Município: Porto Vitória/PR 
Partido Político: Partido Social Democrático - PSD 
 
A Excelentíssima Senhora Doutora Jeane Carla Furlan, Juíza da 153ª Zona Eleitoral de União da Vitória, proferiu a seguinte decisão: 
“Ante o exposto, julgo aprovadas as contas prestadas com RESSALVAS, o que faço com fundamento no artigo 46, inciso II, da Resolução do 
TSE nº 23.464/2015. Publique-se e registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.” União da Vitória, 05 de julho de 2017. 
Jeane Carla Furlan 
Juíza da 153ª Zona Eleitoral 
 
  

154ª Zona Eleitoral 
 
Atos do juiz eleitoral 
 

PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO 
JUÍZO DA 154ª ZONA ELEITORAL: RELAÇÃO 18/2017 
154ª Zona Eleitoral 
Atos do Juiz Eleitoral 
 
PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 339-70.2016.6.16.0154 
CANDIDATO: VANDERLEI PARMA 
MUNICÍPIO: IVATUBA/PR 
ADVOGADO: JUAREZ FIRMINO DE OLIVEIRA (OAB/PR 77.922) 
Em cumprimento ao que dispõe a Resolução TSE nº. 23.463/2015, solicita-se a baixa dos autos em diligência, para que o prestador acima 
nominado, manifestando-se sobre as questões abaixo relacionadas, complemente as informações prestadas nos presentes autos, bem como 
apresente os esclarecimentos necessários ao exame ou, ainda, sane as falhas abaixo relacionadas, no prazo de 03 (três) dias: 
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Peças integrantes:  
CHECK-LIST (art. 48 e 59, § 5º, da Resolução TSE nº 23.463/2015) SIM NÃO 
Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado    X 
Existem despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de 
som; revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, contrariando o que dispões o art. 48, I, g, da Resolução TSE n. 23.463/2015. 
Quanto ao indício de irregularidade apontado a folha 06, verificou-se que o prestador registrou duas taxas de emissão de TED no valor total de 
R$ 32,60 como despesas “diversas a especificar” (item 2.26), indicando o Banco Bradesco S/A como fornecedor, quando o correto seria o 
registro no item 2.21 (Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito). A regularização deste item requer a apresentação de 
prestação de contas retificadora. 
O prestador deverá ainda esclarecer a despesa registrada no item 2.33, atividades de militância e mobilização de rua, no valor de R$ 3.680,00, 
a qual no detalhamento das despesas foi registrada no sistema como: Despesas com sonorização e divulgação de rua, pois não foi possível 
constatar se não seria o caso de registro no item 2.6 (Publicidade por carros de som. 
Ao final registra-se que o prestador de contas deverá reapresentar a prestação de contas gerada pelo Sistema de Prestação de Contas de 
Campanha Eleitoral - SPCE, com status de prestação de contas retificadora, bem como reapresentar o Extrato da Prestação de Contas, 
devidamente assinado e acompanhado de justificativas e, quando cabível, dos documentos que comprovam as alterações efetuadas, conforme 
disciplina o art. 65, § 1º da Resolução TSE nº 23.463/2015, sempre que o atendimento à diligência ora proposta implicar a sua alteração. 
Horário de funcionamento do Cartório: segunda-feira à sexta-feira, das 12h às 19h. Maringá, 29 de março de 2017. LEANDRO MORETT 
GOES Técnico Judiciário 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 343-10.2016.6.16.0154 
PARTIDO: PPS-PARTIDO POPULAR SOCIALISTA 
MUNICÍPIO: IVATUBA/PR 
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ADVOGADO: JUAREZ FIRMINO DE OLIVEIRA (OAB/PR 77.922) 
Em cumprimento ao que dispõe a Resolução TSE nº. 23.463/2015, solicita-se a baixa dos autos em diligência, para que o prestador acima 
nominado, manifestando-se sobre as questões abaixo relacionadas, complemente as informações prestadas nos presentes autos, bem como 
apresente os esclarecimentos necessários ao exame ou, ainda, sane as falhas abaixo relacionadas, no prazo de 03 (três) dias: 
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Peças integrantes:  
CHECK-LIST (art. 48 e 59, § 5º, da Resolução TSE nº 23.463/2015) SIM NÃO 
Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado    X 
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos  X 
Prestação de contas parcial  
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 43, § 4º, da Resolução TSE nº 23.463/2015 - 09 a 13/09/2016) 
inconsistência que caracteriza omissão de informação que obsta o controle concomitante de regularidade das contas pela Justiça Eleitoral, 
bem como o controle social. 
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA  
Não houve indicação das informações referentes à conta bancária na prestação de contas examinada, implicando restrição ao exame. 
Ressalto que a não abertura de conta bancária contraria o artigo 7º da Resolução TSE n.º 23.463/2015, podendo constituir-se em causa de 
RESSALVA na aprovação das contas. Horário de funcionamento do Cartório: segunda-feira à sexta-feira, das 12h às 19h. Maringá, 29 de 
março de 2017. LEANDRO MORETT GOES Técnico Judiciário 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 345-77.2016.6.16.0154 
PARTIDO: REDE-REDE SUSTENTABILIDADE 
MUNICÍPIO: IVATUBA/PR 
ADVOGADO: JUAREZ FIRMINO DE OLIVEIRA (OAB/PR 77.922) 
Em cumprimento ao que dispõe a Resolução TSE nº. 23.463/2015, solicita-se a baixa dos autos em diligência, para que o prestador acima 
nominado, manifestando-se sobre as questões abaixo relacionadas, complemente as informações prestadas nos presentes autos, bem como 
apresente os esclarecimentos necessários ao exame ou, ainda, sane as falhas abaixo relacionadas, no prazo de 03 (três) dias: 
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Peças integrantes:  
CHECK-LIST (art. 48 e 59, § 5º, da Resolução TSE nº 23.463/2015) SIM NÃO 
Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado    X 
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos  X 
Prestação de contas parcial 
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 43, § 4º, da Resolução TSE nº 23.463/2015 - 09 a 13/09/2016) 
inconsistência que caracteriza omissão de informação que obsta o controle concomitante de regularidade das contas pela Justiça Eleitoral, 
bem como o controle social. 
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA  
Não houve indicação das informações referentes à conta bancária na prestação de contas examinada, implicando restrição ao exame. 
Ressalto que a não abertura de conta bancária contraria o artigo 7º da Resolução TSE n.º 23.463/2015, podendo constituir-se em causa de 
RESSALVA na aprovação das contas. Horário de funcionamento do Cartório: segunda-feira à sexta-feira, das 12h às 19h. Maringá, 27 de 
março de 2017. LEANDRO MORETT GOES Técnico Judiciário 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 340-55.2016.6.16.0154 
PARTIDO: PSC - PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 
MUNICÍPIO: IVATUBA/PR 
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (OAB/PR 52.693) 
Em cumprimento ao que dispõe a Resolução TSE nº. 23.463/2015, solicita-se a baixa dos autos em diligência, para que o candidato acima 
nominado, manifestando-se sobre as questões abaixo relacionadas, complemente as informações prestadas nos presentes autos, bem como 
apresente os esclarecimentos necessários ao exame ou, ainda, sane as falhas abaixo relacionadas, no prazo de 03 (três) dias: 
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Peças integrantes:  
CHECK-LIST (art. 48 e 59, § 5º, da Resolução TSE nº 23.463/2015) SIM NÃO 
Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado    X 
Prestação de contas parcial  
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 43, § 4º, da Resolução TSE nº 23.463/2015 - 09 a 13/09/2016) 
inconsistência que caracteriza omissão de informação que obsta o controle concomitante de regularidade das contas pela Justiça Eleitoral, 
bem como o controle social. Horário de funcionamento do Cartório: segunda-feira à sexta-feira, das 12h às 19h. Maringá, 09 de março de 2017. 
LEANDRO MORETT GOES Técnico Judiciário 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 341-40.2016.6.16.0154 
PARTIDO: PP - PARTIDO PROGRESSISTA 
MUNICÍPIO: IVATUBA/PR 
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (OAB/PR 52.693) 
Em cumprimento ao que dispõe a Resolução TSE nº. 23.463/2015, solicita-se a baixa dos autos em diligência, para que o partido acima 
nominado, manifestando-se sobre as questões abaixo relacionadas, complemente as informações prestadas nos presentes autos, bem como 
apresente os esclarecimentos necessários ao exame ou, ainda, sane as falhas abaixo relacionadas, no prazo de 03 (três) dias: 
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Peças integrantes:  
CHECK-LIST (art. 48 e 59, § 5º, da Resolução TSE nº 23.463/2015) SIM NÃO 
Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado    X 
Prestação de contas parcial  
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 43, § 4º, da Resolução TSE nº 23.463/2015 - 09 a 13/09/2016) 
inconsistência que caracteriza omissão de informação que obsta o controle concomitante de regularidade das contas pela Justiça Eleitoral, 
bem como o controle social. 
Ao final registra-se que o prestador de contas deverá reapresentar a prestação de contas gerada pelo Sistema de Prestação de Contas de 
Campanha Eleitoral - SPCE, com status de prestação de contas retificadora, bem como reapresentar o Extrato da Prestação de Contas, 
devidamente assinado e acompanhado de justificativas e, quando cabível, dos documentos que comprovam as alterações efetuadas, conforme 
disciplina o art. 65, § 1º da Resolução TSE nº 23.463/2015, sempre que o atendimento à diligência ora proposta implicar a sua alteração. 
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Horário de funcionamento do Cartório: segunda-feira à sexta-feira, das 12h às 19h. Maringá, 09 de março de 2017. LEANDRO MORETT 
GOES Técnico Judiciário 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 342-25.2016.6.16.0154 
PARTIDO: PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO 
MUNICÍPIO: IVATUBA/PR 
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (OAB/PR 52.693) 
Em cumprimento ao que dispõe a Resolução TSE nº. 23.463/2015, solicita-se a baixa dos autos em diligência, para que o partido acima 
nominado, manifestando-se sobre as questões abaixo relacionadas, complemente as informações prestadas nos presentes autos, bem como 
apresente os esclarecimentos necessários ao exame ou, ainda, sane as falhas abaixo relacionadas, no prazo de 03 (três) dias: 
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Peças integrantes:  
CHECK-LIST (art. 48 e 59, § 5º, da Resolução TSE nº 23.463/2015) SIM NÃO 
Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado    X 
Prestação de contas parcial  
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 43, § 4º, da Resolução TSE nº 23.463/2015 - 09 a 13/09/2016) 
inconsistência que caracteriza omissão de informação que obsta o controle concomitante de regularidade das contas pela Justiça Eleitoral, 
bem como o controle social. 
Ao final registra-se que o prestador de contas deverá reapresentar a prestação de contas gerada pelo Sistema de Prestação de Contas de 
Campanha Eleitoral - SPCE, com status de prestação de contas retificadora, bem como reapresentar o Extrato da Prestação de Contas, 
devidamente assinado e acompanhado de justificativas e, quando cabível, dos documentos que comprovam as alterações efetuadas, conforme 
disciplina o art. 65, § 1º da Resolução TSE nº 23.463/2015, sempre que o atendimento à diligência ora proposta implicar a sua alteração. 
Horário de funcionamento do Cartório: segunda-feira à sexta-feira, das 12h às 19h. Maringá, 09 de março de 2017. LEANDRO MORETT 
GOES Técnico Judiciário 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 349-25.2016.6.16.0154 
PARTIDO: PRP - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA 
MUNICÍPIO: IVATUBA/PR 
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (OAB/PR 52.693) 
Em cumprimento ao que dispõe a Resolução TSE nº. 23.463/2015, solicita-se a baixa dos autos em diligência, para que o partido acima 
nominado, manifestando-se sobre as questões abaixo relacionadas, complemente as informações prestadas nos presentes autos, bem como 
apresente os esclarecimentos necessários ao exame ou, ainda, sane as falhas abaixo relacionadas, no prazo de 03 (três) dias: 
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Peças integrantes:  
CHECK-LIST (art. 48 e 59, § 5º, da Resolução TSE nº 23.463/2015) SIM NÃO 
Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado    X 
Prestação de contas parcial  
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 43, § 4º, da Resolução TSE nº 23.463/2015 - 09 a 13/09/2016) 
inconsistência que caracteriza omissão de informação que obsta o controle concomitante de regularidade das contas pela Justiça Eleitoral, 
bem como o controle social. 
Ao final registra-se que o prestador de contas deverá reapresentar a prestação de contas gerada pelo Sistema de Prestação de Contas de 
Campanha Eleitoral - SPCE, com status de prestação de contas retificadora, bem como reapresentar o Extrato da Prestação de Contas, 
devidamente assinado e acompanhado de justificativas e, quando cabível, dos documentos que comprovam as alterações efetuadas, conforme 
disciplina o art. 65, § 1º da Resolução TSE nº 23.463/2015, sempre que o atendimento à diligência ora proposta implicar a sua alteração. 
Horário de funcionamento do Cartório: segunda-feira à sexta-feira, das 12h às 19h. Maringá, 09 de março de 2017. LEANDRO MORETT 
GOES Técnico Judiciário 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 212-35.2016.6.16.0154 
CANDIDATO: VANIA CRISTINA PEREIRA RIBEIRO 
MUNICÍPIO: IVATUBA/PR 
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (OAB/PR 52.693) 
Em cumprimento ao que dispõe a Resolução TSE nº. 23.463/2015, solicita-se a baixa dos autos em diligência, para que o prestador acima 
nominado, manifestando-se sobre as questões abaixo relacionadas, complemente as informações prestadas nos presentes autos, bem como 
apresente os esclarecimentos necessários ao exame ou, ainda, sane as falhas abaixo relacionadas, no prazo de 03 (três) dias: 
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Peças integrantes:  
CHECK-LIST (art. 48 e 59, § 5º, da Resolução TSE nº 23.463/2015) SIM NÃO 
Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado    X 
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos   X 
Existem despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de 
som; revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, contrariando o que dispões o art. 48, I, g, da Resolução TSE n. 23.463/2015. 
Ao final registra-se que o prestador de contas deverá reapresentar a prestação de contas gerada pelo Sistema de Prestação de Contas de 
Campanha Eleitoral - SPCE, com status de prestação de contas retificadora, bem como reapresentar o Extrato da Prestação de Contas, 
devidamente assinado e acompanhado de justificativas e, quando cabível, dos documentos que comprovam as alterações efetuadas, conforme 
disciplina o art. 65, § 1º da Resolução TSE nº 23.463/2015, sempre que o atendimento à diligência ora proposta implicar a sua alteração. 
Horário de funcionamento do Cartório: segunda-feira à sexta-feira, das 12h às 19h. Maringá, 09 de março de 2017. LEANDRO MORETT 
GOES Técnico Judiciário 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 217-57.2016.6.16.0154 
CANDIDATO: FABIANA MARIA DA SILVA 
MUNICÍPIO: IVATUBA/PR 
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (OAB/PR 52.693) 
Em cumprimento ao que dispõe a Resolução TSE nº. 23.463/2015, solicita-se a baixa dos autos em diligência, para que o prestador acima 
nominado, manifestando-se sobre as questões abaixo relacionadas, complemente as informações prestadas nos presentes autos, bem como 
apresente os esclarecimentos necessários ao exame ou, ainda, sane as falhas abaixo relacionadas, no prazo de 03 (três) dias: 
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Peças integrantes:  
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CHECK-LIST (art. 48 e 59, § 5º, da Resolução TSE nº 23.463/2015) SIM NÃO 
Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado    X 
Existem despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de 
som; revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, contrariando o que dispões o art. 48, I, g, da Resolução TSE n. 23.463/2015. 
Ao final registra-se que o prestador de contas deverá reapresentar a prestação de contas gerada pelo Sistema de Prestação de Contas de 
Campanha Eleitoral - SPCE, com status de prestação de contas retificadora, bem como reapresentar o Extrato da Prestação de Contas, 
devidamente assinado e acompanhado de justificativas e, quando cabível, dos documentos que comprovam as alterações efetuadas, conforme 
disciplina o art. 65, § 1º da Resolução TSE nº 23.463/2015, sempre que o atendimento à diligência ora proposta implicar a sua alteração. 
Horário de funcionamento do Cartório: segunda-feira à sexta-feira, das 12h às 19h. Maringá, 09 de março de 2017. LEANDRO MORETT 
GOES Técnico Judiciário 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 221-94.2016.6.16.0154 
CANDIDATO: GILBERTO FRANCISCO DE SOUZA 
MUNICÍPIO: IVATUBA/PR 
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (OAB/PR 52.693) 
Em cumprimento ao que dispõe a Resolução TSE nº. 23.463/2015, solicita-se a baixa dos autos em diligência, para que o prestador acima 
nominado, manifestando-se sobre as questões abaixo relacionadas, complemente as informações prestadas nos presentes autos, bem como 
apresente os esclarecimentos necessários ao exame ou, ainda, sane as falhas abaixo relacionadas, no prazo de 03 (três) dias: 
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Peças integrantes:  
CHECK-LIST (art. 48 e 59, § 5º, da Resolução TSE nº 23.463/2015) SIM NÃO 
Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado    X 
Existem despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de 
som; revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, contrariando o que dispões o art. 48, I, g, da Resolução TSE n. 23.463/2015. 
Ao final registra-se que o prestador de contas deverá reapresentar a prestação de contas gerada pelo Sistema de Prestação de Contas de 
Campanha Eleitoral - SPCE, com status de prestação de contas retificadora, bem como reapresentar o Extrato da Prestação de Contas, 
devidamente assinado e acompanhado de justificativas e, quando cabível, dos documentos que comprovam as alterações efetuadas, conforme 
disciplina o art. 65, § 1º da Resolução TSE nº 23.463/2015, sempre que o atendimento à diligência ora proposta implicar a sua alteração. 
Horário de funcionamento do Cartório: segunda-feira à sexta-feira, das 12h às 19h. Maringá, 09 de março de 2017. LEANDRO MORETT 
GOES Técnico Judiciário 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 223-64.2016.6.16.0154 
CANDIDATO: IVANETE TEODORO 
MUNICÍPIO: IVATUBA/PR 
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (OAB/PR 52.693) 
Em cumprimento ao que dispõe a Resolução TSE nº. 23.463/2015, solicita-se a baixa dos autos em diligência, para que o prestador acima 
nominado, manifestando-se sobre as questões abaixo relacionadas, complemente as informações prestadas nos presentes autos, bem como 
apresente os esclarecimentos necessários ao exame ou, ainda, sane as falhas abaixo relacionadas, no prazo de 03 (três) dias: 
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Peças integrantes:  
CHECK-LIST (art. 48 e 59, § 5º, da Resolução TSE nº 23.463/2015) SIM NÃO 
Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado    X 
Existem despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de 
som; revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, contrariando o que dispões o art. 48, I, g, da Resolução TSE n. 23.463/2015. 
Ao final registra-se que o prestador de contas deverá reapresentar a prestação de contas gerada pelo Sistema de Prestação de Contas de 
Campanha Eleitoral - SPCE, com status de prestação de contas retificadora, bem como reapresentar o Extrato da Prestação de Contas, 
devidamente assinado e acompanhado de justificativas e, quando cabível, dos documentos que comprovam as alterações efetuadas, conforme 
disciplina o art. 65, § 1º da Resolução TSE nº 23.463/2015, sempre que o atendimento à diligência ora proposta implicar a sua alteração. 
Horário de funcionamento do Cartório: segunda-feira à sexta-feira, das 12h às 19h. Maringá, 09 de março de 2017. LEANDRO MORETT 
GOES Técnico Judiciário 
 
  

156ª Zona Eleitoral 
 
Atos do juiz eleitoral 
 

RELAÇÃO Nº 17/2017 - 156ª ZE/PR 
Autos n.°281-61.2016.16.6.16.0156 
Natureza: Representação 
Representante: COLIGAÇÃO NOVO TEMPO 
Representado: EDITORA FARIA LTADA ME, CEZAR GIBRAN JOHNSSON, JOAO LEOMAR GUENO e COLIGAÇÃO RIO BRANCO DO SUL 
NO RUMO CERTO 
 
Advogados:  
LEIA MARIA FARIA MELECH – OAB/PR Nº 30855 
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS CUMAN – OAB/PR Nº 74384 
GUSTAVO BONINI GUEDES – OAB/PR Nº 41.756 
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE – OAB/PR Nº 58.425 
AGNALDO BORCATH – OAB/PR Nº 81.089 
 
Intimação das partes e seus procuradores, na forma da Lei, acerca da decisão proferida pela Exma. Juíza Eleitoral nos autos em epígrafe: 
“1.Considerando a certidão do cartório eleitoral de que nenhum dos apenados CEZAR GIBRAN JOHNSSON, JOÃO LEOMAR GUENO, 
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COLIGAÇÃO RIO BRANCO DO SUL NO RUMO CERTO e EDITORA FARIA LTDA – ME, retirou a competente GRU e tampouco realizou o 
pagamento da primeira parcela das multas a eles impostas, vencidas aos 20 de junho de 2017; 2. Intimem-se para que, no prazo de 05 (cinco) 
dias, retirem, junto ao cartório eleitoral, a GRU para pagamento da parcela devida e, no mesmo prazo, protocolizem o respectivo comprovante 
de pagamento fazendo-se juntar aos presentes autos, sob pena de retomada do feito; 3. Diligências necessárias. Rio Branco do Sul, 07 de 
julho de 2017. (a) SÍGRET HELOYNA R. DE CAMARGO VIANNA. JUÍZA ELEITORAL” 
 

  

157ª Zona Eleitoral 
 
Atos do juiz eleitoral 
 

Publicação 021-157ZE 
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA N.º 168-07.2016.6.16.0157 
MESÁRIO: IBRAHIM OLIVEIRA COSTA 
MUNICÍPIO: LONDRINA/PR 
EDITAL Nº 20/2017 
(MESÁRIOS FALTOSOS – ELEIÇÕES 2016) 
PRAZO: 10 DIAS 
O Doutor LUIZ EDUARDO ASPERTI NARDI, MM. Juiz Eleitoral da 157ª Zona Eleitoral do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, com prazo de publicação de 10 (dez) dias, que aqui 
tramitam os autos de composição de mesa receptora relacionados abaixo, e em razão das cartas de intimação aos referidos mesários 
retornarem por desatualização de endereço, devido a relapso dos requeridos, expediu-se o presente edital, que tem como finalidade INTIMAR 
os mesmos das sentenças prolatadas nos feitos em tela, cujas cópias seguem anexas. 

NOME DO(A) MESÁRIO(A) 
 

INSCRIÇÃO 
ELEITORAL 

Nº AUTOS VALOR DA MULTA 
APLICADA 

IBRAHIM OLIVEIRA COSTA 0922 0224 0612 168-07.2016.6.16.0157 R$ 281,04 
RODRIGO MARTINS 
CARVALHO 

0830 2405 0604 7-60.2017.6.16.0157 R$ 281,04 

Prazo para recurso: 03 (três) dias, após finda a dilação de 10 (dez) dias do edital. 
Prazo para recolhimento da multa: 30 (trinta) dias do trânsito em julgado da sentença, sob pena de inscrição em dívida do cartório. 
E para que ninguém alegue ignorância, foi determinada a expedição do presente edital, que será afixado no local de costume do Fórum 
Eleitoral, bem como publicado oportunamente no DJE/TRE/PR, na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Londrina, aos 4 dias do mês 
de julho de 2017. Eu  _____________________________, Lincoln Takao Kobayashi Hagino, Chefe de Cartório em exercício da 157ª Zona 
Eleitoral, digitei e subscrevi. 
LUIZ EDUARDO ASPERTI NARDI 
Juiz Eleitoral 
 
Dispositivo da sentença: 
“Assim, determino a aplicação de multa ao mesário faltoso, aumentada em oito vezes o valor base de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze 
centavos), tendo em vista o disposto nos Arts. 124 e 367, §2º, do Código Eleitoral, perfazendo o valor final de R$ 281,04 (duzentos e oitenta e 
um reais e quatro centavos), em virtude de não ter comparecido aos trabalhos eleitorais, nos parâmetros estabelecidos pela norma citada. 
Proceda-se com as anotações pertinentes e intime-se pessoalmente o mesário da decisão via correio, com aviso de recebimento (AR) e mão 
própria, a fim do faltoso realizar o respectivo pagamento (Art. 286 do Provimento CRE/PR nº 03/2013). No caso da carta retornar por 
desatualização de endereço devido a relapso do requerido, expeça-se edital com a finalidade de intimar o mesmo da presente decisão, 
publicando-a por 10 (dez) dias, bem como publique no DJE/TRE/PR. 
Em cumprimento ao Art. 252 do Provimento CRE/PR nº 03/2013, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado e não recolhida a 
multa arbitrada, o cartório eleitoral informará nos autos o decurso do prazo, devendo ser inscrita no Livro de Inscrição de Dívida do Cartório. 
Ocorrendo ou não o pagamento no prazo legal, proceda-se ao arquivamento dos autos, diante da inexistência de qualquer pendência de ordem 
judicial e/ou administrativa. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.” 
LUIZ EDUARDO ASPERTI NARDI – JUIZ ELEITORAL 
 
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA N.º 7-60.2017.6.16.0157 
MESÁRIO: RODRIGO MARTINS CARVALHO 
MUNICÍPIO: LONDRINA/PR 
EDITAL Nº 20/2017 
(MESÁRIOS FALTOSOS – ELEIÇÕES 2016) 
PRAZO: 10 DIAS 
O Doutor LUIZ EDUARDO ASPERTI NARDI, MM. Juiz Eleitoral da 157ª Zona Eleitoral do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, com prazo de publicação de 10 (dez) dias, que aqui 
tramitam os autos de composição de mesa receptora relacionados abaixo, e em razão das cartas de intimação aos referidos mesários 
retornarem por desatualização de endereço, devido a relapso dos requeridos, expediu-se o presente edital, que tem como finalidade INTIMAR 
os mesmos das sentenças prolatadas nos feitos em tela, cujas cópias seguem anexas. 

NOME DO(A) MESÁRIO(A) 
 

INSCRIÇÃO 
ELEITORAL 

Nº AUTOS VALOR DA MULTA 
APLICADA 

IBRAHIM OLIVEIRA COSTA 0922 0224 0612 168-07.2016.6.16.0157 R$ 281,04 
RODRIGO MARTINS 
CARVALHO 

0830 2405 0604 7-60.2017.6.16.0157 R$ 281,04 
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Prazo para recurso: 03 (três) dias, após finda a dilação de 10 (dez) dias do edital. 
Prazo para recolhimento da multa: 30 (trinta) dias do trânsito em julgado da sentença, sob pena de inscrição em dívida do cartório. 
E para que ninguém alegue ignorância, foi determinada a expedição do presente edital, que será afixado no local de costume do Fórum 
Eleitoral, bem como publicado oportunamente no DJE/TRE/PR, na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Londrina, aos 4 dias do mês 
de julho de 2017. Eu  _____________________________, Lincoln Takao Kobayashi Hagino, Chefe de Cartório em exercício da 157ª Zona 
Eleitoral, digitei e subscrevi. 
LUIZ EDUARDO ASPERTI NARDI 
Juiz Eleitoral 
 
Dispositivo da sentença: 
“Assim, determino a aplicação de multa ao mesário faltoso, aumentada em oito vezes o valor base de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze 
centavos), tendo em vista o disposto nos Arts. 124 e 367, §2º, do Código Eleitoral, perfazendo o valor final de R$ 281,04 (duzentos e oitenta e 
um reais e quatro centavos), em virtude de não ter comparecido aos trabalhos eleitorais, nos parâmetros estabelecidos pela norma citada. 
Proceda-se com as anotações pertinentes e intime-se pessoalmente o mesário da decisão via correio, com aviso de recebimento (AR) e mão 
própria, a fim do faltoso realizar o respectivo pagamento (Art. 286 do Provimento CRE/PR nº 03/2013). No caso da carta retornar por 
desatualização de endereço devido a relapso do requerido, expeça-se edital com a finalidade de intimar o mesmo da presente decisão, 
publicando-a por 10 (dez) dias, bem como publique no DJE/TRE/PR. 
Em cumprimento ao Art. 252 do Provimento CRE/PR nº 03/2013, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado e não recolhida a 
multa arbitrada, o cartório eleitoral informará nos autos o decurso do prazo, devendo ser inscrita no Livro de Inscrição de Dívida do Cartório. 
Ocorrendo ou não o pagamento no prazo legal, proceda-se ao arquivamento dos autos, diante da inexistência de qualquer pendência de ordem 
judicial e/ou administrativa. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.” 
LUIZ EDUARDO ASPERTI NARDI 
Juiz Eleitoral 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 134-32.2016.6.16.0157 
MUNICÍPIO: LONDRINA/PR 
CANDIDATO(A): CLEBER STEIN 
ADVOGADO(A): JOSUEL DÉCIO DE SANTANA, OAB/PR Nº 45.596 
Por determinação do Juiz Eleitoral Dr. Luiz Eduardo Asperti Nardi, fica o(a) advogado(a) do(a) candidato(a) INTIMADO(A) acerca da decisão 
abaixo: 
“Defiro a solicitação de dilação de prazo de fls. retro, para cumprimento das diligências faltantes no prazo adicional de 72 (setenta e duas) 
horas. Intime-se. Londrina, 04 de julho de 2017.” 
LUIZ EDUARDO ASPERTI NARDI  
Juiz Eleitoral 
  
 

160ª Zona Eleitoral 
 
Atos do juiz eleitoral 
 

ATOS DO JUIZ ELEITORAL 
AUTOS (PC) Nº61-17.2017.6.16.0160 DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DOS PARTIDOS EXERCÍCIO 2016. 
MUNICÍPIO: PINHÃO 
PARTES: DIREÇÃO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS DE PINHÃO/PR 
PRESIDENTE: JOSE MARIA SILVEIRA 
TESOUREIRO: CLEONIZE OLZZESKI RODRIGUES DE MELLO 
JUIZ: GABRIEL LEÃO DE OLIVEIRA 
 
Vistos. 
 
Trata-se de feito relativo à prestação anual de contas da Direção Municipal do Partido Democratas de Pinhão/PR, mais especificamente, às 
contas anuais não apresentadas do exercício financeiro 2016, em violação aos artigos 32 da Lei n.º 9.096/95 e 28 da Resolução TSE n.º 
23.464/15, bem como do artigo 307 do Provimento CRE/PR 03/2013. 
 
Depreende-se que, além de não prestar as contas relativas ao exercício financeiro anterior até a data limítrofe, o partido foi previamente citado 
para o adimplemento da obrigação no prazo de 05 dias, e/ou apresentar justificativa, nos termos da Resolução TSE n.º 23.432/14, 
permanecendo a omissão. 
 
De acordo com o artigo 37 da Lei n. 9.096/95 “a FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ou sua desaprovação total ou parcial implica a 
suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da Lei”, restringindo o parágrafo segundo a extensão de 
efeitos, exclusivos à “esfera partidária responsável pela irregularidade”. 
 
Tem-se, portanto, que a suspensão do Fundo Partidário é sanção prevista à não apresentação de contas, protraindo-se no tempo até a 
superveniência da prestação de contas do exercício financeiro omisso. Sucintamente, trata-se de pena à inércia do órgão partidário, seja 
nacional, estadual ou municipal, restrita à esfera inadimplente, conforme artigos 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE n.º 23.464/2015 e já 
mencionado artigo 37 da Lei dos Partidos Políticos. 
 
Destarte, considerando que o órgão municipal partidário deixou de observar o dever legal de apresentar contas, com fulcro nos artigos 46, 
inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE n.º 23.464/15 e 37 da Lei n.º 9.096/95: 
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a) DECLARO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Democratas de Pinhão/PR, razão pela qual fica suspenso, com perda, o repasse de 
cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o órgão partidário municipal objeto permanecer omisso e caracterizada inadimplência a partir de 
02/05/2017 (inclusive); 
 
b) DETERMINO o registro da informação em sistema próprio (SICO), para suspender, enquanto permanecer a inadimplência, o repasse das 
cotas do Fundo Partidário a que teriam direito, bem como a comunicação aos órgãos partidários regionais e nacionais, caso vigentes. 
 
Publique-se. Registre-se. Por derradeiro, sobrevindo o trânsito em julgado da decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. 
 
Pinhão, 07 de julho de 2017. 
 
Gabriel Leão de Oliveira 
Juiz Eleitoral 
  
 

171ª Zona Eleitoral 
 
Atos do juiz eleitoral 
 

INTIMAÇÃO 
Atos do juiz eleitoral 
AIJE – nº 926-41.2016.6.16.0171 
Protocolo: 321.877/2016 
Investigante: Aldnei José Siqueira 
Advogado: Maria Adriana Pereira de Souza – OAB/PR 25.718 e Jaqueline de Fátima Cordeiro – OAB/PR 64.451  
Investigado: Gerson Denilson Colodel  
Advogado: Leandro Souza Rosa – OAB/PR 30.474 
DESPACHO: “Sobre as informações que vieram aos autos manifestem-se as partes em três (03) dias. Intimem-se. Diligências necessárias. 
Almirante Tamandaré, 03 de julho de 2017 – GUSTAVO HOFFMANN – Juiz Eleitoral” 
 
  

176ª Zona Eleitoral 
 
Atos do juiz eleitoral 
 

RELAÇÃO Nº 029/2017 
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 39-42.2016.6.16.0176 
CANDIDATO: GEORGE LUIZ BRUNETTI FILHO 
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN, OAB/PR: 63563.. 
Vistos. 
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo candidato no Município de Curitiba, Paraná, GEORGE LUIZ BRUNETTI FILHO referente ao 
pleito municipal de 2016, na forma estabelecida pela Resolução TSE 23.463/2015. 
Preliminarmente, foi o processo instaurado de ofício por este Juízo, visando o controle acerca da apresentação e da regularidade das contas 
parciais.  
O candidato, após, apresentou suas contas finais de forma tempestiva.  
O Parecer Técnico Conclusivo manifestou-se pela aprovação das contas. 
Remetidos os autos ao douto Ministério Público Eleitoral, este também opinou pela aprovação das contas do candidato. 
É o breve relatório. 
Passo a decidir. 
Compulsando os autos, verifica-se que o requerente não incorreu em qualquer irregularidade na arrecadação ou aplicação de recursos em sua 
campanha eleitoral. 
Desta feita, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos artigos 30, I, da Lei 9.504/1997 e 68, I, da Resolução TSE 
23.463, DECIDO PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Oportunamente, arquivem-se. 
Curitiba, 06 de julho de 2017. 
 
DOUGLAS MARCEL PERES 
Juiz Eleitoral 
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177ª Zona Eleitoral 
 
Atos do juiz eleitoral 
 

Prestação de Contas nº 82-73.2016.6.16.0177 
Candidata: MARLENE SENA RIBEIRO 
Advogado: Dr. Eduardo Vieira de Souza Barbosa (OAB/PR 48.709) 
 
I-Relatório 
Vistos, etc... 
Cuida-se de procedimento instaurado para a análise da prestação de contas de campanha da candidata participante das Eleições de 2016, 
MARLENE SENA RIBEIRO, o qual requereu o registro de sua candidatura ao cargo de vereadora pelo PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC. 
O candidato apresentou tempestivamente as contas parciais e finais. O Edital de impugnação de contas eleitorais finais foi publicado no Átrio 
do Cartório Eleitoral, contudo, transcorreu in albis o prazo para impugnação, conforme certificado à f. 34.  
A equipe técnica apresentou relatório preliminar (f. 53/56), no qual foi realizada a análise da documentação prevista no artigo 48, alíneas "a", 
"b", "d" e "f', da Resolução TSE nº. 23.463/2015, juntamente com as informações obtidas diretamente no Sistema de Prestação de Contas 
Eleitorais – SPCE.  
Da análise da prestação de contas verificou a equipe técnica que não ocorreu a incidência de nenhuma das irregularidades previstas no artigo 
60, da Resolução TSE n. 23.463/2015, manifestando-se, ao final, pela aprovação das contas prestadas.   
Oportunizada vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, este igualmente opinou pela aprovação das contas (f. 60). 
Relatei. Decido. 
O presente procedimento baseia-se em informações extraídas do Sistema SPCE, através do qual, por força do artigo 43 da Resolução TSE 
23.463/2015, os partidos, candidatos e as coligações são obrigados a divulgar seus relatórios financeiros, prestação de contas parcial e final.   
E por força da disposição contida no artigo 29, III, da Lei 9.504/97, os partidos políticos e os candidatos que disputaram as eleições, foram 
obrigados a apresentar a prestação de contas relativas à movimentação financeira de sua campanha, até o trigésimo dia posterior às Eleições, 
no caso deste pleito de 2016 os prazos foram fixados pela Resolução TSE nº 23.463/2015 em seus artigos 43, parágrafo quarto c/c artigo 45, 
os quais determinam que as contas parciais deverão ser entregues entre os dias 09 a 13 de setembro de 2016, e, as contas finais, até 1º de 
novembro referente ao 1º turno e até 19 de novembro para os candidatos que disputaram o segundo turno.  
De acordo com o artigo 45, parágrafo quarto da mesma Resolução, findos os prazos referidos sem que as contas finais tenham sido prestadas, 
serão os candidatos e partidos políticos notificados pela Justiça Eleitoral para apresentá-las no prazo de setenta e duas horas, persistindo a 
omissão, terão suas contas julgadas como não prestadas, após parecer ministerial.    
No caso em tela, diante das informações extraídas do mencionado sistema, bem como da documentação juntada nos presentes autos, verifica-
se que a candidata apresentou tempestivamente as contas parciais e finais. 
Portanto, tem-se que a documentação trazida aos autos foi suficiente para que esta Justiça Especializada exercesse a efetiva fiscalização das 
presentes contas, concluindo pela sua regularidade. 
Do exposto, acolho o parecer da ilustre representante do Ministério Público Eleitoral e com fundamento no artigo 68, inciso I, da Resolução 
TSE nº 23.463/2015, julgo APROVADAS as contas do candidata ao cargo de vereadora CRISTINA APARECIDA GOBOR CAVALHEIRO, pelo 
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. 
Após o trânsito em julgado arquivem-se com as anotações pertinentes. 
Curitiba, 07 de julho de 2017. 
 
(a) MAYRA ROCCO STAINSACK  
Juíza Eleitoral 
 
 
Prestação de Contas nº 88.80.2016.6.16.0177 
Candidata: REGINA TRAGANTE GOMES MONTEIRO 
Advogado: Dr. Eduardo Vieira de Souza Barbosa (OAB/PR 48.709) 
 
I - Relatório 
Vistos, etc... 
Cuida-se de procedimento instaurado para a análise da prestação de contas de campanha da candidata participante das Eleições de 2016, 
REGINA TRAGANTE GOMES MONTEIRO, o qual requereu o registro de sua candidatura ao cargo de vereadora pelo PARTIDO SOCIAL 
CRISTÃO - PSC. 
O candidato apresentou tempestivamente as contas parciais e finais. O Edital de impugnação de contas eleitorais finais foi publicado no Átrio 
do Cartório Eleitoral, contudo, transcorreu in albis o prazo para impugnação, conforme certificado à f. 30.  
A equipe técnica apresentou relatório preliminar (f. 79/82), no qual foi realizada a análise da documentação prevista no artigo 48, alíneas “a”, 
“b”, “d” e “f’, da Resolução TSE nº. 23.463/2015, juntamente com as informações obtidas diretamente no Sistema de Prestação de Contas 
Eleitorais – SPCE.  
Da análise da prestação de contas verificou a equipe técnica que não ocorreu a incidência de nenhuma das irregularidades previstas no artigo 
60, da Resolução TSE n. 23.463/2015, manifestando-se, ao final, pela aprovação das contas prestadas.   
Oportunizada vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, este igualmente opinou pela aprovação das contas (f. 86). 
Relatei. Decido. 
O presente procedimento baseia-se em informações extraídas do Sistema SPCE, através do qual, por força do artigo 43 da Resolução TSE 
23.463/2015, os partidos, candidatos e as coligações são obrigados a divulgar seus relatórios financeiros, prestação de contas parcial e final.   
E por força da disposição contida no artigo 29, III, da Lei 9.504/97, os partidos políticos e os candidatos que disputaram as eleições, foram 
obrigados a apresentar a prestação de contas relativas à movimentação financeira de sua campanha, até o trigésimo dia posterior às Eleições, 
no caso deste pleito de 2016 os prazos foram fixados pela Resolução TSE nº 23.463/2015 em seus artigos 43, parágrafo quarto c/c artigo 45, 
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os quais determinam que as contas parciais deverão ser entregues entre os dias 09 a 13 de setembro de 2016, e, as contas finais, até 1º de 
novembro referente ao 1º turno e até 19 de novembro para os candidatos que disputaram o segundo turno.  
De acordo com o artigo 45, parágrafo quarto da mesma Resolução, findos os prazos referidos sem que as contas finais tenham sido prestadas, 
serão os candidatos e partidos políticos notificados pela Justiça Eleitoral para apresentá-las no prazo de setenta e duas horas, persistindo a 
omissão, terão suas contas julgadas como não prestadas, após parecer ministerial.    
No caso em tela, diante das informações extraídas do mencionado sistema, bem como da documentação juntada nos presentes autos, verifica-
se que a candidata apresentou tempestivamente as contas parciais e finais. 
Portanto, tem-se que a documentação trazida aos autos foi suficiente para que esta Justiça Especializada exercesse a efetiva fiscalização das 
presentes contas, concluindo pela sua regularidade. 
Do exposto, acolho o parecer da ilustre representante do Ministério Público Eleitoral e com fundamento no artigo 68, inciso I, da Resolução 
TSE nº 23.463/2015, julgo APROVADAS as contas da candidata ao cargo de vereadora REGINA TRAGANTE GOMES MONTEIRO, pelo 
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. 
Após o trânsito em julgado arquivem-se com as anotações pertinentes. 
Curitiba, 07 de julho de 2017. 
 
(a)MAYRA ROCCO STAINSACK  
Juíza Eleitoral 
 

Prestação de Contas nº 88.80.2016.6.16.0177 
Candidata: REGINA TRAGANTE GOMES MONTEIRO 
Advogado: Dr. Eduardo Vieira de Souza Barbosa (OAB/PR 48.709) 
 
I - Relatório 
Vistos, etc... 
Cuida-se de procedimento instaurado para a análise da prestação de contas de campanha da candidata participante das Eleições de 2016, 
REGINA TRAGANTE GOMES MONTEIRO, o qual requereu o registro de sua candidatura ao cargo de vereadora pelo PARTIDO SOCIAL 
CRISTÃO - PSC. 
O candidato apresentou tempestivamente as contas parciais e finais. O Edital de impugnação de contas eleitorais finais foi publicado no Átrio 
do Cartório Eleitoral, contudo, transcorreu in albis o prazo para impugnação, conforme certificado à f. 30.  
A equipe técnica apresentou relatório preliminar (f. 79/82), no qual foi realizada a análise da documentação prevista no artigo 48, alíneas "a", 
"b", "d" e "f', da Resolução TSE nº. 23.463/2015, juntamente com as informações obtidas diretamente no Sistema de Prestação de Contas 
Eleitorais – SPCE.  
Da análise da prestação de contas verificou a equipe técnica que não ocorreu a incidência de nenhuma das irregularidades previstas no artigo 
60, da Resolução TSE n. 23.463/2015, manifestando-se, ao final, pela aprovação das contas prestadas.   
Oportunizada vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, este igualmente opinou pela aprovação das contas (f. 86). 
Relatei. Decido. 
O presente procedimento baseia-se em informações extraídas do Sistema SPCE, através do qual, por força do artigo 43 da Resolução TSE 
23.463/2015, os partidos, candidatos e as coligações são obrigados a divulgar seus relatórios financeiros, prestação de contas parcial e final.   
E por força da disposição contida no artigo 29, III, da Lei 9.504/97, os partidos políticos e os candidatos que disputaram as eleições, foram 
obrigados a apresentar a prestação de contas relativas à movimentação financeira de sua campanha, até o trigésimo dia posterior às Eleições, 
no caso deste pleito de 2016 os prazos foram fixados pela Resolução TSE nº 23.463/2015 em seus artigos 43, parágrafo quarto c/c artigo 45, 
os quais determinam que as contas parciais deverão ser entregues entre os dias 09 a 13 de setembro de 2016, e, as contas finais, até 1º de 
novembro referente ao 1º turno e até 19 de novembro para os candidatos que disputaram o segundo turno.  
De acordo com o artigo 45, parágrafo quarto da mesma Resolução, findos os prazos referidos sem que as contas finais tenham sido prestadas, 
serão os candidatos e partidos políticos notificados pela Justiça Eleitoral para apresentá-las no prazo de setenta e duas horas, persistindo a 
omissão, terão suas contas julgadas como não prestadas, após parecer ministerial.    
No caso em tela, diante das informações extraídas do mencionado sistema, bem como da documentação juntada nos presentes autos, verifica-
se que a candidata apresentou tempestivamente as contas parciais e finais. 
Portanto, tem-se que a documentação trazida aos autos foi suficiente para que esta Justiça Especializada exercesse a efetiva fiscalização das 
presentes contas, concluindo pela sua regularidade. 
Do exposto, acolho o parecer da ilustre representante do Ministério Público Eleitoral e com fundamento no artigo 68, inciso I, da Resolução 
TSE nº 23.463/2015, julgo APROVADAS as contas da candidata ao cargo de vereadora REGINA TRAGANTE GOMES MONTEIRO, pelo 
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. 
Após o trânsito em julgado arquivem-se com as anotações pertinentes. 
Curitiba, 07 de julho de 2017. 
 
(a)MAYRA ROCCO STAINSACK  
Juíza Eleitoral 
 

Prestação de Contas nº 96-57.2016.6.16.0177 
Candidata: VANIA FÁTIMA DE LIMA 
Advogado: Dr. Eduardo Vieira de Souza Barbosa (OAB/PR 48.709) 
 
I - Relatório 
 
Vistos, etc... 
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Cuida-se de procedimento instaurado para a análise da prestação de contas de campanha da candidata participante das Eleições de 2016, 
VANIA FATIMA DE LIMA, o qual requereu o registro de sua candidatura ao cargo de vereadora pelo PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC. 
O candidato apresentou tempestivamente as contas parciais e finais. O Edital de impugnação de contas eleitorais finais foi publicado no Átrio 
do Cartório Eleitoral, contudo, transcorreu in albis o prazo para impugnação, conforme certificado à f. 34.  
A equipe técnica apresentou relatório preliminar (f. 50/53), no qual foi realizada a análise da documentação prevista no artigo 48, alíneas “a”, 
“b”, “d” e “f', da Resolução TSE nº. 23.463/2015, juntamente com as informações obtidas diretamente no Sistema de Prestação de Contas 
Eleitorais – SPCE.  
Da análise da prestação de contas verificou a equipe técnica que não ocorreu a incidência de nenhuma das irregularidades previstas no artigo 
60, da Resolução TSE n. 23.463/2015, manifestando-se, ao final, pela aprovação das contas prestadas.   
Oportunizada vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, este igualmente opinou pela aprovação das contas (f. 57). 
Relatei. Decido. 
O presente procedimento baseia-se em informações extraídas do Sistema SPCE, através do qual, por força do artigo 43 da Resolução TSE 
23.463/2015, os partidos, candidatos e as coligações são obrigados a divulgar seus relatórios financeiros, prestação de contas parcial e final.   
E por força da disposição contida no artigo 29, III, da Lei 9.504/97, os partidos políticos e os candidatos que disputaram as eleições, foram 
obrigados a apresentar a prestação de contas relativas à movimentação financeira de sua campanha, até o trigésimo dia posterior às Eleições, 
no caso deste pleito de 2016 os prazos foram fixados pela Resolução TSE nº 23.463/2015 em seus artigos 43, parágrafo quarto c/c artigo 45, 
os quais determinam que as contas parciais deverão ser entregues entre os dias 09 a 13 de setembro de 2016, e, as contas finais, até 1º de 
novembro referente ao 1º turno e até 19 de novembro para os candidatos que disputaram o segundo turno.  
De acordo com o artigo 45, parágrafo quarto da mesma Resolução, findos os prazos referidos sem que as contas finais tenham sido prestadas, 
serão os candidatos e partidos políticos notificados pela Justiça Eleitoral para apresentá-las no prazo de setenta e duas horas, persistindo a 
omissão, terão suas contas julgadas como não prestadas, após parecer ministerial.    
No caso em tela, diante das informações extraídas do mencionado sistema, bem como da documentação juntada nos presentes autos, verifica-
se que a candidata apresentou tempestivamente as contas parciais e finais. 
Portanto, tem-se que a documentação trazida aos autos foi suficiente para que esta Justiça Especializada exercesse a efetiva fiscalização das 
presentes contas, concluindo pela sua regularidade. 
Do exposto, acolho o parecer da ilustre representante do Ministério Público Eleitoral e com fundamento no artigo 68, inciso I, da Resolução 
TSE nº 23.463/2015, julgo APROVADAS as contas do candidata ao cargo de vereadora VANIA FATIMA DE LIMA, pelo PARTIDO SOCIAL 
CRISTÃO - PSC. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. 
Após o trânsito em julgado arquivem-se com as anotações pertinentes. 
Curitiba, 07 de julho de 2017. 
 
(a)MAYRA ROCCO STAINSACK  
Juíza Eleitoral 
 

Prestação de Contas nº 54-08.2016.6.16.0177 
Candidata: Cristina Aparecida Gobor Cavalheiro 
Advogado: Dr. Eduardo Vieira de Souza Barbosa (OAB/PR 48.709) 
 
I - Relatório 
Vistos, etc... 
Cuida-se de procedimento instaurado para a análise da prestação de contas de campanha da candidata participante das Eleições de 2016, 
CRISTINA APARECIDA GOBOR CAVALHEIRO, o qual requereu o registro de sua candidatura ao cargo de vereadora pelo PARTIDO SOCIAL 
CRISTÃO - PSC. 
O candidato apresentou tempestivamente as contas parciais e finais. O Edital de impugnação de contas eleitorais finais foi publicado no Átrio 
do Cartório Eleitoral, contudo, transcorreu in albis o prazo para impugnação, conforme certificado à f. 33.  
A equipe técnica apresentou relatório preliminar (f. 47/50), no qual foi realizada a análise da documentação prevista no artigo 48, alíneas "a", 
"b", "d" e "f', da Resolução TSE nº. 23.463/2015, juntamente com as informações obtidas diretamente no Sistema de Prestação de Contas 
Eleitorais – SPCE.  
Da análise da prestação de contas verificou a equipe técnica que não ocorreu a incidência de nenhuma das irregularidades previstas no artigo 
60, da Resolução TSE n. 23.463/2015, manifestando-se, ao final, pela aprovação das contas prestadas.   
Oportunizada vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, este igualmente opinou pela aprovação das contas (f. 54). 
Relatei. Decido. 
O presente procedimento baseia-se em informações extraídas do Sistema SPCE, através do qual, por força do artigo 43 da Resolução TSE 
23.463/2015, os partidos, candidatos e as coligações são obrigados a divulgar seus relatórios financeiros, prestação de contas parcial e final.   
E por força da disposição contida no artigo 29, III, da Lei 9.504/97, os partidos políticos e os candidatos que disputaram as eleições, foram 
obrigados a apresentar a prestação de contas relativas à movimentação financeira de sua campanha, até o trigésimo dia posterior às Eleições, 
no caso deste pleito de 2016 os prazos foram fixados pela Resolução TSE nº 23.463/2015 em seus artigos 43, parágrafo quarto c/c artigo 45, 
os quais determinam que as contas parciais deverão ser entregues entre os dias 09 a 13 de setembro de 2016, e, as contas finais, até 1º de 
novembro referente ao 1º turno e até 19 de novembro para os candidatos que disputaram o segundo turno.  
De acordo com o artigo 45, parágrafo quarto da mesma Resolução, findos os prazos referidos sem que as contas finais tenham sido prestadas, 
serão os candidatos e partidos políticos notificados pela Justiça Eleitoral para apresentá-las no prazo de setenta e duas horas, persistindo a 
omissão, terão suas contas julgadas como não prestadas, após parecer ministerial.    
No caso em tela, diante das informações extraídas do mencionado sistema, bem como da documentação juntada nos presentes autos, verifica-
se que a candidata apresentou tempestivamente as contas parciais e finais. 
Portanto, tem-se que a documentação trazida aos autos foi suficiente para que esta Justiça Especializada exercesse a efetiva fiscalização das 
presentes contas, concluindo pela sua regularidade. 
Do exposto, acolho o parecer da ilustre representante do Ministério Público Eleitoral e com fundamento no artigo 68, inciso I, da Resolução 
TSE nº 23.463/2015, julgo APROVADAS as contas do candidata ao cargo de vereadora 
CRISTINA APARECIDA GOBOR CAVALHEIRO, pelo PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. 
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Após o trânsito em julgado arquivem-se com as anotações pertinentes. 
Curitiba, 07 de julho de 2017. 
 
(a)MAYRA ROCCO STAINSACK  
Juíza Eleitoral 
 
 

Prestação de Contas nº 80-06.2016.6.16.0177 
Candidata: MARIA CRISTINA BOGUCHEVSKI NOGAS 
Advogado: Dr. Eduardo Vieira de Souza Barbosa (OAB/PR 48.709) 
 
I-Relatório 
Vistos, etc... 
Cuida-se de procedimento instaurado para a análise da prestação de contas de campanha da candidata participante das Eleições de 2016, 
MARIA CRISTINA BOGUCHEVSKI NOGAS, o qual requereu o registro de sua candidatura ao cargo de vereadora pelo PARTIDO SOCIAL 
CRISTÃO - PSC. 
O candidato apresentou tempestivamente as contas parciais e finais. O Edital de impugnação de contas eleitorais finais foi publicado no Átrio 
do Cartório Eleitoral, contudo, transcorreu in albis o prazo para impugnação, conforme certificado à f. 30.  
A equipe técnica apresentou relatório preliminar (f. 44/47), no qual foi realizada a análise da documentação prevista no artigo 48, alíneas "a", 
"b", "d" e "f', da Resolução TSE nº. 23.463/2015, juntamente com as informações obtidas diretamente no Sistema de Prestação de Contas 
Eleitorais – SPCE.  
Da análise da prestação de contas verificou a equipe técnica que não ocorreu a incidência de nenhuma das irregularidades previstas no artigo 
60, da Resolução TSE n. 23.463/2015, manifestando-se, ao final, pela aprovação das contas prestadas.   
Oportunizada vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, este igualmente opinou pela aprovação das contas (f. 51). 
Relatei. Decido. 
O presente procedimento baseia-se em informações extraídas do Sistema SPCE, através do qual, por força do artigo 43 da Resolução TSE 
23.463/2015, os partidos, candidatos e as coligações são obrigados a divulgar seus relatórios financeiros, prestação de contas parcial e final.   
E por força da disposição contida no artigo 29, III, da Lei 9.504/97, os partidos políticos e os candidatos que disputaram as eleições, foram 
obrigados a apresentar a prestação de contas relativas à movimentação financeira de sua campanha, até o trigésimo dia posterior às Eleições, 
no caso deste pleito de 2016 os prazos foram fixados pela Resolução TSE nº 23.463/2015 em seus artigos 43, parágrafo quarto c/c artigo 45, 
os quais determinam que as contas parciais deverão ser entregues entre os dias 09 a 13 de setembro de 2016, e, as contas finais, até 1º de 
novembro referente ao 1º turno e até 19 de novembro para os candidatos que disputaram o segundo turno.  
De acordo com o artigo 45, parágrafo quarto da mesma Resolução, findos os prazos referidos sem que as contas finais tenham sido prestadas, 
serão os candidatos e partidos políticos notificados pela Justiça Eleitoral para apresentá-las no prazo de setenta e duas horas, persistindo a 
omissão, terão suas contas julgadas como não prestadas, após parecer ministerial.    
No caso em tela, diante das informações extraídas do mencionado sistema, bem como da documentação juntada nos presentes autos, verifica-
se que a candidata apresentou tempestivamente as contas parciais e finais. 
Portanto, tem-se que a documentação trazida aos autos foi suficiente para que esta Justiça Especializada exercesse a efetiva fiscalização das 
presentes contas, concluindo pela sua regularidade. 
Do exposto, acolho o parecer da ilustre representante do Ministério Público Eleitoral e com fundamento no artigo 68, inciso I, da Resolução 
TSE nº 23.463/2015, julgo APROVADAS as contas do candidata ao cargo de vereadora MARIA CRISTINA BOGUCHEVSKI NOGAS, pelo 
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. 
Após o trânsito em julgado arquivem-se com as anotações pertinentes. 
Curitiba, 07 de julho de 2017. 
 
(a)MAYRA ROCCO STAINSACK  
Juíza Eleitoral 

 
  

178ª Zona Eleitoral 
 
Atos do juiz eleitoral 
 

INTIMAÇÃO 
AUTOS 174-48.2016.6.16.0178  
PRESTAÇÃO DE CONTAS 
ADVOGADO: EDGARD KATZWINKEL – OAB/PR 004314 
Considerando que houve emissão de parecer conclusivo pela desaprovação da prestação de contas do candidato FARUK EL KHATIB II, pela 
Unidade Técnica, com fundamento no art. 59, §3º, da Resolução TSE nº 23.463/15, intime-se para que, querendo, manifeste-se em 3 (três) 
dias. 
Na sequência, vista ao Ministério Público Eleitoral. 
Após, voltem para decisão. 
Intimem-se. 
Curitiba, 07 de julho de 2.017. 
JULIA MARIA TESSEROLI DE PAULA REZENDE 
JUÍZA DA 178ª ZONA ELEITORAL-CURITIBA/PR 
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INTIMAÇÃO 
AUTOS 182-25.2016.6.16.0178  
PRESTAÇÃO DE CONTAS 
ADVOGADO: FELIPE URBANEK LEAL – OAB/PR 82.917 
Considerando que houve emissão de parecer conclusivo pela desaprovação da prestação de contas do candidato JOCELI TARACHUKA, pela 
Unidade Técnica, com fundamento no art. 59, §3º, da Resolução TSE nº 23.463/15, intime-se para que, querendo, manifeste-se em 3 (três) 
dias. 
Na sequência, vista ao Ministério Público Eleitoral. 
 Após, voltem para decisão. 
Intimem-se. 
Curitiba, 07 de julho de 2.017. 
JULIA MARIA TESSEROLI DE PAULA REZENDE 
JUÍZA DA 178ª ZONA ELEITORAL-CURITIBA/PR 
 

INTIMAÇÃO 
AUTOS 193-54.2016.6.16.0178 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 
ADVOGADO: REBECA IZABEL DUTRA RIBEIRO – OAB/PR 041406 
Considerando que houve emissão de parecer conclusivo pela desaprovação da prestação de contas do candidato MAURICIO NATEL DE 
CAMARGO, pela Unidade Técnica, com fundamento no art. 59, §3º, da Resolução TSE nº 23.463/15, intime-se para que, querendo, manifeste-
se em 3 (três) dias. 
Na sequência, vista ao Ministério Público Eleitoral. 
Após, voltem para decisão. 
Intimem-se. 
Curitiba, 07 de julho de 2.017. 
JULIA MARIA TESSEROLI DE PAULA REZENDE 
JUÍZA DA 178ª ZONA ELEITORAL-CURITIBA/PR 
 
  

180ª Zona Eleitoral 
 
Atos do juiz eleitoral 
 

PORTARIA 
 
PORTARIA Nº 001/2017 
O Exmo. Sr. Amarildo Clementino Soares, Juiz da 180ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 35, 
inciso IV do Código Eleitoral, e  
CONSIDERANDO que o local de votação Escola Municipal Maria Hercília Horácio Stawinski comporta apenas 08 seções eleitorais 
CONSIDERANDO possibilitar aos eleitores daquela região maior quantidade de seções a revisão dos dados biométricos no município de 
Arapongas e as eleições gerais de 2018 
RESOLVE: 
Art. 1º CRIAR o local de votação, no município de Arapongas, designando a ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ANTÔNIO GRASSANO 
JUNIOR, localizada na Rua Dançador-Estrela, 71 – Conjunto Alto da Boa Vista – Cep: 86706.753 – Arapongas/Pr, para abrigar 10 seções 
eleitorais 
Art. 2º REMANEJAR as seções de número 005, 006, 095, 100, 105, 108, 111, 115, 123 e 132 da Escola Municipal Maria Hercília Horácio 
Stawinski para a Escola Municipal Doutor Antônio Grassano Junior, localizada na Rua Dançador-Estrela, 71 – Conjunto Alto da Boa Vista 
– Cep: 86706.753 – Arapongas/P. 
Art. 3º Oficie-se à Secretaria Municipal de Educação de Arapongas com cópia às escolas envolvidas, dando ciência do teor desta Portaria. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da publicação revogando-se as disposições em contrário. 
Dê-se ciência aos interessados. Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. Arapongas, 07 de julho de 2017. Amarildo Clementino Soares, JUIZ 
ELEITORAL. 
 

Intimação 
Autos n.º: 185.71.2016.6.16.0180 
Noticiado: Aerton Gouveia Junior 
Advogado: Osvaldir da Silva OAB n.º 56.305 
Noticiado: Clauber Wanderson Caetano da Silva 
Advogado: Ricardo gouvea de Souza OAB/PR n.º 52.662 
Imputação: Art. 138, do CP. 
 
Vistos (fl. 68-ss) 
Nos termos do art. 76, § 4º, da Lei n.º 9.099/95, foi proposta aplicação de pena alternativa de prestação pecuniária no valor de R$ 937,00, com 
possibilidade de pagamento em até 03 parcelas, a qual foi cumprida, conforme documentos juntados às fls.52/53; 55/58; 61/63 e 64/65. 
Ouvido, o Ministério Público opinou pela extinção da punibilidade do autor do fato (fls. 70). 
É o relato. 
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O adimplemento da pena alternativa aplicada importa na extinção da punibilidade do réu. 
Posto isto, com esteio nos §§ 4º “in fine” e 6º, do art. 76, da Lei n.º 9.099/95, declaro extinta a punibilidade dos autores do fato, pelo 
adimplemento da pena alternativa aplicada. 
Preclusa a decisão, arquive-se, nos termos do Código de Normas. 
Cientifique-se o Ministério Público. P.R.I Arapongas, 07 de julho de 2017.Amarildo Clementino Soares Juiz Eleitoral 
 
  

182ª Zona Eleitoral 
 
Atos do juiz eleitoral 
 

EDITAL DE IMPUGNAÇÃO 
EDITAL N.º 31/2017 
A Excelentíssima Senhora Doutora CAROLINA ARANTES DA CONCEIÇÃO NUNES, MMª. Juiza da 182ª ZE de Campo Largo/PR, no uso de 
suas atribuições legais, 
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, e em especial o Ministério Público ou qualquer partido 
político, que queira impugnar a prestação de contas apresentada pelo Partido Social Cristão de Balsa Nova-PR, bem como relatar fatos, indicar 
provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria 
financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (Lei no 9.096, de 1995, art. 35). 
Nos termos da Resolução-TSE nº 23.464/15, art. 31 § 3º, qualquer partido político ou o Ministério Público, no prazo de até 05 (cinco) dias a 
contar da publicação do presente edital poderá oferecer impugnação às contas apresentadas. E para que se lhe dê ampla divulgação, 
determinou a Excelentíssima Senhora Juiza Eleitoral que fosse publicado o presente edital no Diário da Justiça Eletrônico. Expedido nesta 
cidade, ao (s) 04 dia (s) do mês de julgho do ano de 2017. Eu, Denilson Schmitt dos Santos, _____ (Chefe do Cartório Eleitoral), redigi e 
conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.  
CAROLINA ARANTES DA CONCEIÇÃO NUNES 
Juiza Eleitoral da 182 ZE-PR 

 
 
EDITAL N.º 32/2017 
A Excelentíssima Senhora Doutora CAROLINA ARANTES DA CONCEIÇÃO NUNES, MMª. Juiza da 182ª ZE de Campo Largo/PR, no uso de 
suas atribuições legais, 
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, e em especial o Ministério Público ou qualquer partido 
político, que queira impugnar a prestação de contas apresentada pelo Partido da Social Democracia Brasileira de Balsa Nova-PR, bem como 
relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a 
que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (Lei no 9.096, de 1995, art. 35). 
Nos termos da Resolução-TSE nº 23.464/15, art. 31 § 3º, qualquer partido político ou o Ministério Público, no prazo de até 05 (cinco) dias a 
contar da publicação do presente edital poderá oferecer impugnação às contas apresentadas. E para que se lhe dê ampla divulgação, 
determinou a Excelentíssima Senhora Juiza Eleitoral que fosse publicado o presente edital no Diário da Justiça Eletrônico. Expedido nesta 
cidade, ao (s) 04 dia (s) do mês de julho do ano de 2017. Eu, Denilson Schmitt dos Santos, _____ (Chefe do Cartório Eleitoral), redigi e conferi 
o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.  
CAROLINA ARANTES DA CONCEIÇÃO NUNES 
Juiza Eleitoral da 182 ZE-PR 
 
EDITAL N.º 33/2017 
A Excelentíssima Senhora Doutora CAROLINA ARANTES DA CONCEIÇÃO NUNES, MMª. Juiza da 182ª ZE de Campo Largo/PR, no uso de 
suas atribuições legais, 
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, e em especial o Ministério Público ou qualquer partido 
político, que queira impugnar a prestação de contas apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro de Balsa Nova-PR, bem como relatar fatos, 
indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em 
matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (Lei no 9.096, de 1995, art. 35). 
Nos termos da Resolução-TSE nº 23.464/15, art. 31 § 3º, qualquer partido político ou o Ministério Público, no prazo de até 05 (cinco) dias a 
contar da publicação do presente edital poderá oferecer impugnação às contas apresentadas. E para que se lhe dê ampla divulgação, 
determinou a Excelentíssima Senhora Juiza Eleitoral que fosse publicado o presente edital no Diário da Justiça Eletrônico. Expedido nesta 
cidade, ao (s) 04 dia (s) do mês de julho do ano de 2017. Eu, Denilson Schmitt dos Santos, _____ (Chefe do Cartório Eleitoral), redigi e conferi 
o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.  
CAROLINA ARANTES DA CONCEIÇÃO NUNES 
Juiza Eleitoral da 182 ZE-PR 
 
  

183ª Zona Eleitoral 
 
Atos do juiz eleitoral 

Publicação de Sentença 
Intimação das partes, na forma da lei, do inteiro teor da r. sentença de fls. 26/28, exarada pelo MM. Juiz Eleitoral Dr. Rui Antônio Cruz nos 
autos abaixo discriminados: 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 335-43.2016.6.16.0183 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO – Eleições 2016 – Eleição Proporcional 
CANDIDATO/VEREADOR: CLAUDIA APARECIDA BALDESSAR 
ADVOGADA: WINNI KECILLIN BERNARDES DE BRITO – OAB/PR 79087 
MUNICÍPIO: LUIZIANA/PR 
 
Vistos etc. 
 
Trata-se de prestação de contas da Candidata Claudia Aparecida Baldessar, já qualificada nos autos, abrangendo a arrecadação e aplicação 
de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados na campanha atinente às eleições municipais de 2016, à luz 
das normas estabelecidas pela Lei nº. 9.504, de 30 de setembro de 1997, regulamentada pela Resolução TSE n. 23.463/2015, segundo os 
procedimentos técnicos aprovados pelo Tribunal Superior Eleitoral. 
Apresentada a prestação de contas final, decorreu o prazo de impugnação sem qualquer manifestação das partes interessadas (fls. 12). 
A análise foi realizada nos termos do art. 58 da Resolução em comento, restando como irregularidades: a não indicação das contas bancárias 
e apresentação dos extratos bancários, conforme apontado no parecer técnico (fls. 14). 
Devidamente intimada, conforme prescreve o art. 59, §3º da Resolução TSE nº23.463/2015 c/c Lei n. 9504, art. 30, §4º, a candidata não se 
manifestou, conforme certidão de fls. 17. 
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer (fls. 20/21) manifestando pela desaprovação das contas. 
Ainda para que não se alegue cerceamento de defesa e amplo direito ao contraditório foi convertido o rito em ordinário. 
Intimada a apresentar contas retificadora, nos termos de artigo 62 da supracitada Resolução, em razão do parecer do Ministério Público, a 
prestadora se manteve inerte, conforme certidão de fls. 24. 
É o breve relatório, Decido. 
A análise da prestação de contas por esta Justiça Especializada tem por espoco fiscalizar as arrecadações de campanha, a correta destinação 
desses recursos, afim de evitar abusos econômicos e que suas origens não sejam de fontes vedadas, capazes de comprometer o equilíbrio do 
processo eleitoral democrático e transparente. 
A Justiça Eleitoral tem exercido um importante papel no controle dos gastos nas campanhas eleitorais. O legislador trouxe significativas 
alterações legais, a fim de viabilizar um controle mais expressivo por parte do Poder Judiciário. 
Ao presente feito deve ser aplicado o rito simplificado de análise, nos moldes do determinado no artigo 57, caput e §1º, da Resolução TSE n. 
23.463. No entanto, conforme inteligência do art. 62, com a manifestação do ministério público contrária a aprovação, não tendo subsídio 
suficiente e convicção da regularidade das contas, o feito foi convertido em rito ordinário com a intimação da prestadora para a apresentação 
das contas retificadoras. 
A inércia da candidata em apresentar a retificadora e as irregularidades apontadas no parecer técnico, qual sejam: a não abertura de conta 
bancária específica, leva à Justiça Eleitoral a impossibilidade de analisar de modo confiável a regularidade das contas de forma integral. 
A não abertura de conta bancária de campanha é irregularidade grave, pois compromete a transparência das contas, haja visto não ser 
possível a análise da movimentação financeira ou a sua ausência, tendo como consequência a desaprovação das contas. 
Este Egrégio Tribunal já tem entendimento pacificado sobre o tema: 
CANDIDATO A PREFEITO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA - 
VIOLAÇÃO LITERAL DE NORMA ELEITORAL MANDAMENTAL - RECURSO - IMPROVIMENTO. 
1. O candidato a cargo eletivo de Prefeito (eleição majoritária), em cidade com número de votantes estabelecido em lei, deve observar 
rigorosamente as normas que informam sua atividade. 
2. A abertura de conta corrente específica para movimentação financeira de campanha não retrata mera irregularidade formal. Ao contrário, é 
exigência material voltada à correta prestação de contas. 
3. A omissão de abertura de conta bancária viola literalmente norma eleitoral que conduz a rejeição de contas do candidato. 
4. Recurso a que se nega provimento. 
(RECURSO ELEITORAL nº 4169, Acórdão nº 30278 de 23/11/2005, Relator(a) RENATO CARDOSO DE ALMEIDA ANDRADE, Publicação: DJ 
- Diário da Justiça, Data 30/11/2005 ) 
A Corte do Tribunal Superior Eleitoral também caminha no mesmo sentido: 
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. 
CANDIDATO. CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO. FALHAS QUE COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. 
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. OBRIGATORIEDADE. ART. 22 DA LEI Nº 9.504/97. ÓBICE À ATUAÇÃO 
FISCALIZADORA DA JUSTIÇA ELEITORAL. NÃO VERIFICADO. REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 24 DO TSE E Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 
DESPROVIMENTO.  
1.  As contas de campanha cujas falhas detectadas impeçam o efetivo controle dos gastos pela Justiça Eleitoral devem ser desaprovadas. 
2.  In casu, o Tribunal a quo desaprovou as contas do candidato, por constatar que "a não abertura de conta bancária constitui 
irregularidade grave, uma vez que compromete a transparência das contas em análise, bem como inviabiliza o efetivo controle por 
esta Justiça Especializada sobre as receitas e despesas efetuadas, na medida em que não há como comprovar a ausência de 
arrecadação de recursos financeiros pelo candidato" (fls. 39). 
3.  A modificação da conclusão exarada pela Corte Regional, a fim de acatar a alegação do Ministério Público de que as contas devem ser 
consideradas não prestadas, demanda necessariamente o reexame da matéria fático-probatória dos autos, providência que se revela inviável 
na estreita via do recurso especial, ex vi dos Enunciados das Súmulas nos 24/TSE e 7/STJ. 
4.  A simples reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada e o reforço de alguns pontos, sem que haja no agravo regimental 
qualquer elemento novo apto a infirmá-la, atraem a incidência do Enunciado da Súmula nº 26 do TSE. 
5.  Agravo regimental desprovido. 
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 166913, Acórdão de 13/09/2016, Relator(a) Min. LUIZ FUX, Publicação: DJE - Diário de 
justiça eletrônico, Tomo 207, Data 27/10/2016, Página 14-15 ) - grifei 
Diante do exposto, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos artigos 30, III da Lei 9.504/1997 e 68, III da 
Resolução TSE n.º 23.463/2015, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, DECIDO PELA DESAPROVAÇÃO DAS 
CONTAS apresentadas pela candidata Claudia Aparecida Baldessar, consoante a campanha eleitoral de 2016 no município de Luiziana/Pr. 
Encaminhem-se cópia para o Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 74 da Resolução TSE n. 23.463/2015. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Oportunamente, após as anotações de praxe, arquive-se. 
Campo Mourão, 06 de julho de 2017. 
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RUI ANTONIO CRUZ 
JUIZ ELEITORAL 
(Autos nº 335-43.2016.6.16.0183) 
 

Publicação de Sentença 
Intimação das partes, na forma da lei, do inteiro teor da r. sentença de fls. 32/36, exarada pelo MM. Juiz Eleitoral Dr. Rui Antônio Cruz nos 
autos abaixo discriminados: 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 345-87.2016.6.16.0183 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO – Eleições 2016 – Eleição Proporcional 
CANDIDATO/VEREADOR: JOSE LUIS VEDOVATO 
ADVOGADA: WINNI KECILLIN BERNARDES DE BRITO – OAB/PR 79087 
MUNICÍPIO: LUIZIANA/PR 
 
Vistos etc. 
 
Trata-se de prestação de contas do Candidato José Luis Vedovato, já qualificado nos autos, abrangendo a arrecadação e aplicação de 
recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados na campanha atinente às eleições municipais de 2016, à luz das 
normas estabelecidas pela Lei nº. 9.504, de 30 de setembro de 1997, regulamentada pela Resolução TSE n. 23.463/2015, segundo os 
procedimentos técnicos aprovados pelo Tribunal Superior Eleitoral. 
Apresentada a prestação de contas final, decorreu o prazo de impugnação sem qualquer manifestação das partes interessadas (fls. 13). 
A análise foi realizada nos termos do art. 58 da Resolução em comento, restando como irregularidades: a aplicação de recursos próprios que 
superam o valor do patrimônio declarado no registro de candidatura e omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 48, I, g, da 
Resolução TSE n. 23.463/2015 e doações realizadas com indícios de ausência de capacidade econômica do doador, conforme apontado no 
parecer técnico (fls. 15/16). 
Devidamente intimado, conforme prescreve o art. 59, §3º da Resolução TSE nº23.463/2015 c/c Lei n. 9.504, art. 30, §4º, o candidato requereu 
dilação de prazo, o que foi concedido por mais 3 (três) dias, encerrado este prazo, não houve manifestação do prestador, conforme certidão de 
fls. 23. 
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer (fls. 26/27) manifestando pela desaprovação das contas. 
Ainda para que não se alegue cerceamento de defesa e amplo direito ao contraditório foi convertido o rito em ordinário. 
Intimado a apresentar contas retificadora, nos termos de artigo 62 da supracitada Resolução, em razão do parecer do Ministério Público, o 
candidato não se manifestou, conforme certidão de fls. 30. 
É o breve relatório, Decido. 
A análise da prestação de contas por esta Justiça Especializada tem por espoco fiscalizar as arrecadações de campanha, a correta destinação 
desses recursos, afim de evitar abusos econômicos e que suas origens não sejam de fontes vedadas, capazes de comprometer o equilíbrio do 
processo eleitoral democrático e transparente. 
A Justiça Eleitoral tem exercido um importante papel no controle dos gastos nas campanhas eleitorais. O legislador trouxe significativas 
alterações legais, a fim de viabilizar um controle mais expressivo por parte do Poder Judiciário. 
Ao presente feito deve ser aplicado o rito simplificado de análise, nos moldes do determinado no artigo 57, caput e §1º, da Resolução TSE n. 
23.463/2015. No entanto, conforme inteligência do art. 62, com a manifestação do ministério público contrária a aprovação, não tendo subsídio 
suficiente e convicção das regularidades das contas, o feito foi convertido em rito ordinário com a intimação do prestador para a apresentação 
das contas retificadoras. 
No tocante a doações realizadas com indícios de ausência de capacidade econômica, não cabe ao candidato, no momento da prestação de 
contas, comprovar a capacidade do doador. Situação que deve ser apurada em ação própria, conforme prescreve o art. 21, §4º, III e IV da 
Resolução em comento. 
Neste sentido, cito a seguinte jurisprudência: 
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO A VEREADOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE 
RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SUPOSTAS DOAÇÕES DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DESNECESSIDADE DE 
AVERIGUAÇÃO PELO CANDIDATO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DOS DOADORES. CONTAS APROVADAS. 
1.   Há interesse jurídico recursal para interposição de recurso eleitoral em prestação de contas de campanha. Precedentes. 
2.   Não cabe em sede de prestação de contas análise de pedido de condenação pela prática de arrecadação ilícita de recursos, em virtude de 
inadequação da via eleita. 
3.   Realização de vários depósitos em espécie, na conta de campanha do candidato beneficiário, no mesmo valor e data, por diferentes 
pessoas físicas, não configura irregularidade, quando houver a identificação desses doadores por meio do CPF e emissão dos respectivos 
recibos eleitorais, como determina o inciso I do art. 18 da Resolução TSE nº 23.463/2015. 
4.   Não é de responsabilidade do candidato demonstrar, nos autos do processo de prestação de contas, a capacidade econômica 
dos doadores de sua campanha eleitoral, pois eventuais excessos deverão ser objeto de apuração em ação judicial própria. 
5.   RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E PROVIDO. 
(RECURSO ELEITORAL nº 53920, Acórdão nº 503/2017 de 22/05/2017, Relator(a) NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Publicação: DJ - 
Diário de justiça, Tomo 95, Data 31/05/2017, Página 39/44 ) (grifei) 
A inércia do candidato em apresentar a retificadora e as irregularidades apontada no parecer técnico, qual sejam: a utilização dos recursos 
próprios no valor de R$ 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais), sendo declarado no momento do registro de candidatura o valor de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais); existência de despesas realizadas com combustível sem o correspondente registro de locação, sessão de veículos 
ou publicidade com carro de som, leva à Justiça Eleitoral a impossibilidade de analisar de modo confiável a regularidade das contas de forma 
integral. 
A utilização de recursos próprios sem a devida declaração no momento de registro de campanha é irregularidade grave, conforme prescreve o 
art. 15 da Resolução TSE 23.463/2015: 
Art. 15. O candidato e os partidos políticos não podem utilizar, a título de recursos próprios, recursos que tenham sido obtidos mediante 
empréstimos pessoais que não tenham sido contratados em instituições financeiras ou equiparada autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil e, no caso de candidatos, que não estejam caucionados por bem que integre seu patrimônio no momento do registro de candidatura, 
ou que ultrapassem a capacidade de pagamento decorrente dos rendimentos de sua atividade econômica. 
Assim, a prestação de contas apresentada não atende integralmente ao disposto no art. 28 da Lei nº 9.504/1997, assim como aos requisitos da 
Resolução nº 23.463/2015-TSE, em especial do artigo 15, tendo como consequência sua desaprovação. 
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Neste sentido o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral tem se manifestado: 
EMENTA – RECURSO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2012 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO A VEREADOR – UTILIZAÇÃO DE 
RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIOR AO PATRIMÔNIO DECLARADO – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS –– 
IRREGULARIDADE INSANÁVEL RECURSO NÃO PROVIDO. 
1. Ainda que seja possível ao candidato o aporte de recursos próprios para a sua campanha, esse só será lícito quando comprovada 
a sua origem. 
2. A não comprovação da origem do recurso, quando superar o patrimônio declarado por ocasião do registro, constitui-se em vício 
insanável e leva à rejeição das contas. 
3. Recurso conhecido e não provido. 
(RECURSO ELEITORAL Nº 203-39.2012.6.16.0146 – Tamara/PR. Acórdão nº 45770 de 18/04/2013, Relator: DR. LUCIANO CARRASCO, 
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Ano V – Número 070 – página 23/24, de 23/04/2013) 
Também, corrobora neste diapasão: 
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS QUE EXCEDEU O PATRIMÔNIO INICIALMENTE 
DECLARADO. EMPRÉSTIMO PESSOAL QUE NÃO SANOU A IRREGULARIDADE.  
A utilização de recursos que ultrapassam o valor do patrimônio declarado na ocasião do registro de candidatura, sem justificativa 
válida, é irregularidade que conduz à desaprovação das contas.  
(RECURSO ELEITORAL Nº 8411 – Iretama/PR. Acórdão nº 37432 de 03/09/2009, Relator: DR. AURACYR AZEVEDO DE MOURA 
CORDEIRO, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Ano I – Número 162 – página 11, de 14/09/2009) 
A falta de apresentação de documentos que comprovem a utilização de veículos para justificar a realização de despesas com combustível, 
macula a utilização deste recurso na campanha eleitoral, constituindo em irregularidade grave que tem como consequência a desaprovação 
das contas. 
Sobre o tema, o Egrégio Tribunal já pacificou seu entendimento: 
EMENTA - ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.406. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS PARCIAL. SUPERADA PELA APRESENTAÇÃO DA CONTAS FINAL. IRREGULARIDADE SANÁVEL DESPESAS DE 
COMBUSTÍVEIS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CESSÃO OU USO. OMISSÃO GRAVE. DESPESA APÓS A ELEIÇÃO. TAXA DE 
MANUTENÇÃO DE CONTA. COBRANÇA INDEVIDA. RESSALVA AFASTADA. OMISSÃO DE DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PRINCÍPIO 
DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.  
1.A omissão de informações nas parciais de contas é irregularidade que não compromete a aprovação das contas quando, ao final, é possível 
o exame pleno das contas, mas é de rigor a imposição de ressalvas se não fossem detectadas irregularidades graves, o que não é o caso.  
2.A realização de despesas com combustíveis sem que haja na prestação de contas qualquer informação quanto a utilização de 
veículos provoca a quebra de confiabilidade sobre o que foi declarado, pois ou houve omissão de receitas ou uso de combustível 
para fins não eleitorais. Sob qualquer prisma, a desaprovação das contas é medida de rigor. 
3.Cobrança indevida de taxa de manutenção bancária não pode prejudicar o candidato, que, em verdade, é vítima de abuso por parte da 
instituição. Ressalva afastada.  
4.Descobertas notas fiscais em nome do candidato que não foram informadas na prestação de contas e em montante que supera o limite de 
2% sobre o total da campanha impede a aplicação do princípio da proporcionalidade e enseja a desaprovação das contas.  
5.Contas desaprovadas. 
(PRESTACAO DE CONTAS nº 197786, Acórdão nº 49481 de 05/02/2015, Relator(a) KENNEDY JOSUÉ GRECA DE MATTOS, Publicação: DJ 
- Diário de justiça, Data 10/02/2015 ) (grifei) 
No mesmo sentido: 
EMENTA - ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.406/2014. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. DOAÇÃO ESTIMADA EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO E EMISSÃO DE RECIBO ELEITORAL. NATUREZA DO 
SERVIÇO DISSOCIADA DA OBTENÇÃO DE VOTOS. IRREGULARIDADE SUPERÁVEL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS. INEXISTÊNCIA 
DE LOCAÇÃO OU CESSÃO DE USO DE VEÍCULOS, TAMPOUCO PUBLICIDADE POR CARRO DE SOM. IRREGULARIDADE. VALOR 
INFERIOR A 2% DO TOTAL DA DESPESA.  PAGAMENTO DE DESPESAS EM ESPÉCIE. OFENSA AO § 4º DO ART. 31 DA RES. 23.406/14. 
VALOR TOTAL DA DESPESA IRREGULAR SUPERIOR A 2% DA DESPESA GLOBAL. FUNDO DE CAIXA. LIMITE EXTRAPOLADO. 
IRREGULARIDADE GRAVE. INSUFICIÊNCIA DOS VALORES DO FUNDO DE CAIXA PARA PAGAR TODAS AS DESPESAS INFORMADAS 
COMO PAGAS EM ESPÉCIE. SAQUES DA CONTA bancáRIA em VALOR SUPERIOR ÀS DESPESAS PAGAS EM ESPÉCIE. QUEBRA DE 
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS. 
1.A exigência contida no § 4º do art. 33 da Res. 23.406/14 do TSE impõe a contratação de serviços advocatícios, ainda que sob a forma de 
doação estimada em dinheiro. Contudo, a ausência de informação desta doação nas contas, ou mesmo da emissão do competente recibo 
eleitoral, não acarreta a desaprovação das contas porque a natureza deste serviço é estranha à obtenção de votos e, portanto, não afeta a 
regularidade das arrecadações e gastos de campanha.. 
2.Encontrados gastos com combustíveis sem a correspondente locação, ou cessão de uso, de veículos, tampouco despesas com 
veículos de som, avoluma-se irregularidade a macular as contas. Contudo, porque o valor da transferência equivale a 5,80% do total 
da despesa não é possível sua superação pelo princípio da proporcionalidade, desaprovando-se as contas. 
3.O pagamento de despesas em espécie somente é admitido até o valor de R$ 400,00, na forma do art. 31, § 4º da Res. 23.406/14. Acima 
desse valor, há irregularidade nas contas e, como no caso, o valor da irregularidade supera 2% do total da despesa (2,66%), não é possível a 
sua superação pelo princípio da proporcionalidade. 
4.A formação de Fundo de Caixa em valor superior ao permitido em lei constitui irregularidade que macula as contas. Em razão do elevado 
grau percentual da irregularidade (31,63%), não é possível sua superação pelo princípio da proporcionalidade e se revela inescapável a 
desaprovação das contas. 
5. Revela-se grave a irregularidade consistente na existência de mais despesas pagas em dinheiro do que a verba alocada no Fundo de Caixa, 
havendo quebra de confiabilidade das contas e sua necessária desaprovação.  
6. A existência de saques em valores superiores aos equivalentes em despesas pagas em dinheiro importa em dúvida quanto à efetiva 
utilização do dinheiro e retira das contas o grau mínimo de confiabilidade necessário à sua aprovação.  
7. Contas desaprovadas. 
(PRESTACAO DE CONTAS nº 219602, Acórdão nº 49446 de 30/01/2015, Relator(a) KENNEDY JOSUÉ GRECA DE MATTOS, Publicação: DJ - 
Diário de justiça, Data 6/2/2015 ) (grifei) 
Diante do exposto, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos artigos 30, III da Lei 9.504/1997 e 68, III da 
Resolução TSE n.º 23.463/2015, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, DECIDO PELA DESAPROVAÇÃO DAS 
CONTAS apresentadas pelo candidato José Luis Vedovato, consoante a campanha eleitoral de 2016 no município de Luiziana/Pr. 
Encaminhem-se cópia para o Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 74 da Resolução TSE n. 23.463/2015. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Oportunamente, após as anotações de praxe, arquive-se. 
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Campo Mourão, 06 de julho de 2017. 
RUI ANTONIO CRUZ 
JUIZ ELEITORAL 
(Autos nº 345-87.2016.6.16.0183) 
 

Publicação de Sentença 
Intimação das partes, na forma da lei, do inteiro teor da r. sentença de fls. 28/32, exarada pelo MM. Juiz Eleitoral Dr. Rui Antônio Cruz nos 
autos abaixo discriminados: 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 350-12.2016.6.16.0183 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO – Eleições 2016 – Eleição Proporcional 
CANDIDATO/VEREADOR: MILTON MOREIRA BRITO 
ADVOGADA: VIVIANE RIBEIRO – OAB/PR 65665 
MUNICÍPIO: LUIZIANA/PR 
 
Vistos etc. 
 
Trata-se de prestação de contas do Candidato Milton Moreira Brito, já qualificado nos autos, abrangendo a arrecadação e aplicação de 
recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados na campanha atinente às eleições municipais de 2016, à luz das 
normas estabelecidas pela Lei nº. 9.504, de 30 de setembro de 1997, regulamentada pela Resolução TSE n. 23.463/2015, segundo os 
procedimentos técnicos aprovados pelo Tribunal Superior Eleitoral. 
Apresentada a prestação de contas final, decorreu o prazo de impugnação sem qualquer manifestação das partes interessadas (fls. 12). 
A análise foi realizada nos termos do art. 58 da Resolução em comento, restando como irregularidades: a não indicação da contas bancárias e 
apresentação dos extratos bancários e a existência de despesas realizadas com combustível, sem o correspondente registro de locações, 
sessões de veículos ou publicidades com carro de som, conforme apontado no parecer técnico (fls. 14/15). 
Devidamente intimado, conforme prescreve o art. 59, §3º da Resolução TSE nº23.463/2015 c/c Lei n. 9504, art. 30, §4º, o candidato se 
manifestou, conforme fls. 19/20. 
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer (fls. 23) manifestando pela desaprovação das contas. 
Ainda para que não se alegue cerceamento de defesa e amplo direito ao contraditório foi convertido o rito em ordinário. 
Intimado a apresentar contas retificadora, nos termos de artigo 62 da supracitada Resolução, em razão do parecer do Ministério Público, o 
prestador se manteve inerte, conforme certidão de fls. 26. 
É o breve relatório, Decido. 
A análise da prestação de contas por esta Justiça Especializada tem por espoco fiscalizar as arrecadações de campanha, a correta destinação 
desses recursos, afim de evitar abusos econômicos e que suas origens não sejam de fontes vedadas, capazes de comprometer o equilíbrio do 
processo eleitoral democrático e transparente. 
A Justiça Eleitoral tem exercido um importante papel no controle dos gastos nas campanhas eleitorais. O legislador trouxe significativas 
alterações legais, a fim de viabilizar um controle mais expressivo por parte do Poder Judiciário. 
Ao presente feito deve ser aplicado o rito simplificado de análise, nos moldes do determinado no artigo 57, caput e §1º, da Resolução TSE n. 
23.463. No entanto, conforme inteligência do art. 62, com a manifestação do ministério público contrária a aprovação, não tendo subsídio 
suficiente e convicção da regularidade das contas, o feito foi convertido em rito ordinário com a intimação do prestador para a apresentação 
das contas retificadoras. 
A inércia do candidato em apresentar a retificadora e as irregularidades apontadas no parecer técnico, qual sejam, A não abertura de conta 
bancária específica de campanha e a existência de despesas realizadas com combustível, sem o correspondente registro de locações, 
sessões de veículos ou publicidades com carro de som, leva à Justiça Eleitoral a impossibilidade de analisar de modo confiável a regularidade 
das contas de forma integral. 
A não abertura de conta bancária de campanha é irregularidade grave, pois compromete a transparência das contas, haja visto, não ser 
possível a análise da movimentação financeira ou a sua ausência, o que bastaria para a desaprovação das contas. 
Este Egrégio Tribunal já tem entendimento pacificado sobre o tema: 
CANDIDATO A PREFEITO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA - 
VIOLAÇÃO LITERAL DE NORMA ELEITORAL MANDAMENTAL - RECURSO - IMPROVIMENTO. 
1. O candidato a cargo eletivo de Prefeito (eleição majoritária), em cidade com número de votantes estabelecido em lei, deve observar 
rigorosamente as normas que informam sua atividade. 
2. A abertura de conta corrente específica para movimentação financeira de campanha não retrata mera irregularidade formal. Ao contrário, é 
exigência material voltada à correta prestação de contas. 
3. A omissão de abertura de conta bancária viola literalmente norma eleitoral que conduz a rejeição de contas do candidato. 
4. Recurso a que se nega provimento. 
(RECURSO ELEITORAL nº 4169, Acórdão nº 30278 de 23/11/2005, Relator(a) RENATO CARDOSO DE ALMEIDA ANDRADE, Publicação: DJ 
- Diário da Justiça, Data 30/11/2005 ) 
A Corte do Tribunal Superior Eleitoral também caminha no mesmo sentido: 
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. 
CANDIDATO. CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO. FALHAS QUE COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. 
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. OBRIGATORIEDADE. ART. 22 DA LEI Nº 9.504/97. ÓBICE À ATUAÇÃO 
FISCALIZADORA DA JUSTIÇA ELEITORAL. NÃO VERIFICADO. REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 24 DO TSE E Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 
DESPROVIMENTO.  
1.  As contas de campanha cujas falhas detectadas impeçam o efetivo controle dos gastos pela Justiça Eleitoral devem ser desaprovadas. 
2.  In casu, o Tribunal a quo desaprovou as contas do candidato, por constatar que "a não abertura de conta bancária constitui 
irregularidade grave, uma vez que compromete a transparência das contas em análise, bem como inviabiliza o efetivo controle por 
esta Justiça Especializada sobre as receitas e despesas efetuadas, na medida em que não há como comprovar a ausência de 
arrecadação de recursos financeiros pelo candidato" (fls. 39). 
3.  A modificação da conclusão exarada pela Corte Regional, a fim de acatar a alegação do Ministério Público de que as contas devem ser 
consideradas não prestadas, demanda necessariamente o reexame da matéria fático-probatória dos autos, providência que se revela inviável 
na estreita via do recurso especial, ex vi dos Enunciados das Súmulas nos 24/TSE e 7/STJ. 
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4.  A simples reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada e o reforço de alguns pontos, sem que haja no agravo regimental 
qualquer elemento novo apto a infirmá-la, atraem a incidência do Enunciado da Súmula nº 26 do TSE. 
5.  Agravo regimental desprovido. 
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 166913, Acórdão de 13/09/2016, Relator(a) Min. LUIZ FUX, Publicação: DJE - Diário de 
justiça eletrônico, Tomo 207, Data 27/10/2016, Página 14-15 ) - grifei 
A falta de apresentação de documentos que comprovem a utilização de veículos para justificar a realização de despesas com combustível, 
macula a utilização deste recurso na campanha eleitoral, constituindo em irregularidade grave que tem como consequência a desaprovação 
das contas. 
Neste sentido o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral tem se manifestado: 
EMENTA - ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.406. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS PARCIAL. SUPERADA PELA APRESENTAÇÃO DA CONTAS FINAL. IRREGULARIDADE SANÁVEL DESPESAS DE 
COMBUSTÍVEIS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CESSÃO OU USO. OMISSÃO GRAVE. DESPESA APÓS A ELEIÇÃO. TAXA DE 
MANUTENÇÃO DE CONTA. COBRANÇA INDEVIDA. RESSALVA AFASTADA. OMISSÃO DE DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PRINCÍPIO 
DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.  
1.A omissão de informações nas parciais de contas é irregularidade que não compromete a aprovação das contas quando, ao final, é possível 
o exame pleno das contas, mas é de rigor a imposição de ressalvas se não fossem detectadas irregularidades graves, o que não é o caso.  
2.A realização de despesas com combustíveis sem que haja na prestação de contas qualquer informação quanto a utilização de 
veículos provoca a quebra de confiabilidade sobre o que foi declarado, pois ou houve omissão de receitas ou uso de combustível 
para fins não eleitorais. Sob qualquer prisma, a desaprovação das contas é medida de rigor. 
3.Cobrança indevida de taxa de manutenção bancária não pode prejudicar o candidato, que, em verdade, é vítima de abuso por parte da 
instituição. Ressalva afastada.  
4.Descobertas notas fiscais em nome do candidato que não foram informadas na prestação de contas e em montante que supera o limite de 
2% sobre o total da campanha impede a aplicação do princípio da proporcionalidade e enseja a desaprovação das contas.  
5.Contas desaprovadas. 
(PRESTACAO DE CONTAS nº 197786, Acórdão nº 49481 de 05/02/2015, Relator(a) KENNEDY JOSUÉ GRECA DE MATTOS, Publicação: DJ 
- Diário de justiça, Data 10/02/2015 ) (grifei) 
Também, corrobora neste diapasão: 
EMENTA - ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.406/2014. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. DOAÇÃO ESTIMADA EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO E EMISSÃO DE RECIBO ELEITORAL. NATUREZA DO 
SERVIÇO DISSOCIADA DA OBTENÇÃO DE VOTOS. IRREGULARIDADE SUPERÁVEL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS. INEXISTÊNCIA 
DE LOCAÇÃO OU CESSÃO DE USO DE VEÍCULOS, TAMPOUCO PUBLICIDADE POR CARRO DE SOM. IRREGULARIDADE. VALOR 
INFERIOR A 2% DO TOTAL DA DESPESA.  PAGAMENTO DE DESPESAS EM ESPÉCIE. OFENSA AO § 4º DO ART. 31 DA RES. 23.406/14. 
VALOR TOTAL DA DESPESA IRREGULAR SUPERIOR A 2% DA DESPESA GLOBAL. FUNDO DE CAIXA. LIMITE EXTRAPOLADO. 
IRREGULARIDADE GRAVE. INSUFICIÊNCIA DOS VALORES DO FUNDO DE CAIXA PARA PAGAR TODAS AS DESPESAS INFORMADAS 
COMO PAGAS EM ESPÉCIE. SAQUES DA CONTA bancáRIA em VALOR SUPERIOR ÀS DESPESAS PAGAS EM ESPÉCIE. QUEBRA DE 
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS. 
1.A exigência contida no § 4º do art. 33 da Res. 23.406/14 do TSE impõe a contratação de serviços advocatícios, ainda que sob a forma de 
doação estimada em dinheiro. Contudo, a ausência de informação desta doação nas contas, ou mesmo da emissão do competente recibo 
eleitoral, não acarreta a desaprovação das contas porque a natureza deste serviço é estranha à obtenção de votos e, portanto, não afeta a 
regularidade das arrecadações e gastos de campanha.. 
2.Encontrados gastos com combustíveis sem a correspondente locação, ou cessão de uso, de veículos, tampouco despesas com 
veículos de som, avoluma-se irregularidade a macular as contas. Contudo, porque o valor da transferência equivale a 5,80% do total 
da despesa não é possível sua superação pelo princípio da proporcionalidade, desaprovando-se as contas. 
3.O pagamento de despesas em espécie somente é admitido até o valor de R$ 400,00, na forma do art. 31, § 4º da Res. 23.406/14. Acima 
desse valor, há irregularidade nas contas e, como no caso, o valor da irregularidade supera 2% do total da despesa (2,66%), não é possível a 
sua superação pelo princípio da proporcionalidade. 
4.A formação de Fundo de Caixa em valor superior ao permitido em lei constitui irregularidade que macula as contas. Em razão do elevado 
grau percentual da irregularidade (31,63%), não é possível sua superação pelo princípio da proporcionalidade e se revela inescapável a 
desaprovação das contas. 
5. Revela-se grave a irregularidade consistente na existência de mais despesas pagas em dinheiro do que a verba alocada no Fundo de Caixa, 
havendo quebra de confiabilidade das contas e sua necessária desaprovação.  
6. A existência de saques em valores superiores aos equivalentes em despesas pagas em dinheiro importa em dúvida quanto à efetiva 
utilização do dinheiro e retira das contas o grau mínimo de confiabilidade necessário à sua aprovação.  
7. Contas desaprovadas. 
(PRESTACAO DE CONTAS nº 219602, Acórdão nº 49446 de 30/01/2015, Relator(a) KENNEDY JOSUÉ GRECA DE MATTOS, Publicação: DJ - 
Diário de justiça, Data 6/2/2015 ) (grifei) 
 
Diante do exposto, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos artigos 30, III da Lei 9.504/1997 e 68, III da 
Resolução TSE n.º 23.463/2015, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, DECIDO PELA DESAPROVAÇÃO DAS 
CONTAS apresentadas pelo candidato Milton Moreira Brito, consoante a campanha eleitoral de 2016 no município de Luiziana/Pr. 
Encaminhem-se cópia para o Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 74 da Resolução TSE n. 23.463/2015. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Oportunamente, após as anotações de praxe, arquive-se. 
Campo Mourão, 06 de julho de 2017. 
RUI ANTONIO CRUZ 
JUIZ ELEITORAL 
(Autos nº 350-12.2016.6.16.0183) 
 

Publicação de Sentença 
Intimação das partes, na forma da lei, do inteiro teor da r. sentença de fls. 26/28, exarada pelo MM. Juiz Eleitoral Dr. Rui Antônio Cruz nos 
autos abaixo discriminados: 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 358-86.2016.6.16.0183 
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ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO – Eleições 2016 – Eleição Proporcional 
CANDIDATO/VEREADOR: CLAUDINEY DOS SANTOS VIEIRA 
ADVOGADA: VIVIANE RIBEIRO – OAB/PR 65665 
MUNICÍPIO: LUIZIANA/PR 
 
Vistos etc. 
 
Trata-se de prestação de contas do Candidato Claudiney dos Santos Vieira, já qualificado nos autos, abrangendo a arrecadação e aplicação de 
recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados na campanha atinente às eleições municipais de 2016, à luz das 
normas estabelecidas pela Lei nº. 9.504, de 30 de setembro de 1997, regulamentada pela Resolução TSE n. 23.463/2015, segundo os 
procedimentos técnicos aprovados pelo Tribunal Superior Eleitoral. 
Apresentada a prestação de contas final, decorreu o prazo de impugnação sem qualquer manifestação das partes interessadas (fls. 12). 
A análise foi realizada nos termos do art. 58 da Resolução em comento, restando como irregularidades: a não indicação da contas bancárias e 
apresentação dos extratos bancários, conforme apontado no parecer técnico (fls. 14). 
Devidamente intimado, conforme prescreve o art. 59, §3º da Resolução TSE nº23.463/2015 c/c Lei n. 9504, art. 30, §4º, o candidato se 
manifestou, conforme fls. 18. 
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer (fls. 21) manifestando pela desaprovação das contas. 
Ainda para que não se alegue cerceamento de defesa e amplo direito ao contraditório foi convertido o rito em ordinário. 
Intimado a apresentar contas retificadora, nos termos de artigo 62 da supracitada Resolução, em razão do parecer do Ministério Público, o 
prestador se manteve inerte, conforme certidão de fls. 24. 
É o breve relatório, Decido. 
A análise da prestação de contas por esta Justiça Especializada tem por espoco fiscalizar as arrecadações de campanha, a correta destinação 
desses recursos, afim de evitar abusos econômicos e que suas origens não sejam de fontes vedadas, capazes de comprometer o equilíbrio do 
processo eleitoral democrático e transparente. 
A Justiça Eleitoral tem exercido um importante papel no controle dos gastos nas campanhas eleitorais. O legislador trouxe significativas 
alterações legais, a fim de viabilizar um controle mais expressivo por parte do Poder Judiciário. 
Ao presente feito deve ser aplicado o rito simplificado de análise, nos moldes do determinado no artigo 57, caput e §1º, da Resolução TSE n. 
23.463. No entanto, conforme inteligência do art. 62, com a manifestação do ministério público contrária a aprovação, não tendo subsídio 
suficiente e convicção da regularidade das contas, o feito foi convertido em rito ordinário com a intimação do prestador para a apresentação 
das contas retificadoras. 
A inércia do candidato em apresentar a retificadora e as irregularidades apontadas no parecer técnico, qual sejam, A não abertura de conta 
bancária específica, leva à Justiça Eleitoral a impossibilidade de analisar de modo confiável a regularidade das contas de forma integral. 
A não abertura de conta bancária de campanha é irregularidade grave, pois compromete a transparência das contas, haja visto, não ser 
possível a análise da movimentação financeira ou a sua ausência, tendo como consequência a desaprovação das contas. 
Este Egrégio Tribunal já tem entendimento pacificado sobre o tema: 
CANDIDATO A PREFEITO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA - 
VIOLAÇÃO LITERAL DE NORMA ELEITORAL MANDAMENTAL - RECURSO - IMPROVIMENTO. 
1. O candidato a cargo eletivo de Prefeito (eleição majoritária), em cidade com número de votantes estabelecido em lei, deve observar 
rigorosamente as normas que informam sua atividade. 
2. A abertura de conta corrente específica para movimentação financeira de campanha não retrata mera irregularidade formal. Ao contrário, é 
exigência material voltada à correta prestação de contas. 
3. A omissão de abertura de conta bancária viola literalmente norma eleitoral que conduz a rejeição de contas do candidato. 
4. Recurso a que se nega provimento. 
(RECURSO ELEITORAL nº 4169, Acórdão nº 30278 de 23/11/2005, Relator(a) RENATO CARDOSO DE ALMEIDA ANDRADE, Publicação: DJ 
- Diário da Justiça, Data 30/11/2005 ) 
A Corte do Tribunal Superior Eleitoral também caminha no mesmo sentido: 
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. 
CANDIDATO. CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO. FALHAS QUE COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. 
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. OBRIGATORIEDADE. ART. 22 DA LEI Nº 9.504/97. ÓBICE À ATUAÇÃO 
FISCALIZADORA DA JUSTIÇA ELEITORAL. NÃO VERIFICADO. REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 24 DO TSE E Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 
DESPROVIMENTO.  
1.  As contas de campanha cujas falhas detectadas impeçam o efetivo controle dos gastos pela Justiça Eleitoral devem ser desaprovadas. 
2.  In casu, o Tribunal a quo desaprovou as contas do candidato, por constatar que "a não abertura de conta bancária constitui 
irregularidade grave, uma vez que compromete a transparência das contas em análise, bem como inviabiliza o efetivo controle por 
esta Justiça Especializada sobre as receitas e despesas efetuadas, na medida em que não há como comprovar a ausência de 
arrecadação de recursos financeiros pelo candidato" (fls. 39). 
3.  A modificação da conclusão exarada pela Corte Regional, a fim de acatar a alegação do Ministério Público de que as contas devem ser 
consideradas não prestadas, demanda necessariamente o reexame da matéria fático-probatória dos autos, providência que se revela inviável 
na estreita via do recurso especial, ex vi dos Enunciados das Súmulas nos 24/TSE e 7/STJ. 
4.  A simples reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada e o reforço de alguns pontos, sem que haja no agravo regimental 
qualquer elemento novo apto a infirmá-la, atraem a incidência do Enunciado da Súmula nº 26 do TSE. 
5.  Agravo regimental desprovido. 
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 166913, Acórdão de 13/09/2016, Relator(a) Min. LUIZ FUX, Publicação: DJE - Diário de 
justiça eletrônico, Tomo 207, Data 27/10/2016, Página 14-15 ) - grifei 
Diante do exposto, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos artigos 30, III da Lei 9.504/1997 e 68, III da 
Resolução TSE n.º 23.463/2015, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, DECIDO PELA DESAPROVAÇÃO DAS 
CONTAS apresentadas pelo candidato Claudiney dos Santos Vieira, consoante a campanha eleitoral de 2016 no município de Luiziana/Pr. 
Encaminhem-se cópia para o Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 74 da Resolução TSE n. 23.463/2015. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Oportunamente, após as anotações de praxe, arquive-se. 
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Campo Mourão, 06 de julho de 2017. 
 
RUI ANTONIO CRUZ 
JUIZ ELEITORAL 
(autos n. 358-86.2016.6.16.0183) 
  
 

185ª Zona Eleitoral 
 
Atos do juiz eleitoral 
 

INTIMAÇÃO 
PROCESSO Nº: 123-16.2016.6.16.0185   
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL 
DE 2016 
CANDIDATOS: HÉLIO JOÃO LAURINDO; SALAZAR BARREIROS JÚNIOR (VICE) 
ADVOGADOS: SAULO FERREIRA NETTO OAB/PR 38.244; RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA OAB/PR 46.983; PEDRO 
PAULO CAPOVILLA OAB/PR 79.856. 
MUNICÍPIO: CASCAVEL/PR 
JUIZ ELEITORAL: DR. CARLOS EDUARDO STELLA ALVES 
De ordem do Exmo. Doutor Carlos Eduardo Stella Alves, Meritíssimo Juiz da 185ª Zona Eleitoral de Cascavel, em atenção ao disposto no art. 
64, da Resolução nº 23.463/2015 – TSE, ficam os prestadores, na pessoa dos seus advogados constituídos, intimados para, no prazo máximo 
de 72 (setenta e duas) horas, manifestar-se sobre as inconsistências detectadas no relatório preliminar elaborado pelo setor técnico na 
respectiva prestação de contas. 
Cascavel, 07 de julho de 2017. 
José Maria dos Santos Garcia 
Chefe de Cartório 
 
  

186ª Zona Eleitoral 
 
Atos do juiz eleitoral 
 

SENTENÇA 
PROCESSO Nº: 83-31.2016.6.16.0186 
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS – ELEIÇÕES 2016 
MUNICÍPIO: COLOMBO/PR 
INTERESSADO:  HELDER LUIZ LAZAROTTO 
ADVOGADO: DR. ALEXANDRE MARTINS, OAB/PR 29.082 
Sentença 
(…) Considerando que as irregularidades representam quantia de pouca expressão, não havendo indícios de que os recursos provenham ou 
tenham sido utilizados de forma ilícita, julgo aprovada com ressalvas a presente prestação de contas, nos termos do art. 68, II, da Resolução nº 
23.463/2015 do TSE. Em ato contínuo, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral que entendeu sanadas as irregularidades apontadas 
nos autos apensos n.º 107-59.2016.6.16.0186, determino a juntada desta decisão naqueles autos e o arquivamento. Publique-se. Intimem-se. 
Após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações pertinentes, desentranhem-se os documentos sigilosos de fls. 229-233 e de fls. 14-21, 
25-32, 35-43 e 74-83 dos autos apensos e arquivem-se. 
Colombo, 03 de julho de 2017 
CLAUDIA HARUMI MATUMOTO 
Juíza da 186ª Zona Eleitoral 
 

mandado de notificação 
Notificação 
Autos de Prestação de Contas nº 499-96.2016.6.16.0186 
Advogada: Maria Adriana Pereira de Souza, OAB/PR 25.728 
Candidata: Roseli Bandeira de Assis Cavalli 
 
A Juíza da 186ª Zona Eleitoral, Dra. Claudia Harumi Matumoto, manda notificar a candidata acima referida para que, no prazo de setenta e 
duas horas, querendo, apresente manifestação a respeito do parecer conclusivo, conforme a seguir: 
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e 
aplicação de recursos utilizados na campanha relativa às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015. 
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao 
saneamento de falhas, restaram caracterizadas as seguintes inconsistências: 
1- Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, em relação às 
doações de recibos n.º 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22. (art. 43, §§ 2º e 7°, da Resolução TSE nº 23.463/2015, fls. 396, item 1.  
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2- A prestação de contas retificadora, apresentada em 07/11/2016, fls. 245 e seguintes, não atende a nenhuma das hipóteses do art. 65 da 
Resolução TSE nº 23.463/2015, há variação de saldos (divergências apuradas nas rubricas: a) Recursos próprios no valor de R$ 1.209,35; b) 
combustíveis e lubrificantes no valor de R$ 840,00, fls. 397. 
3- Não comprovação de gastos por meio de documento fiscal idôneo (nota fiscal) da locação do veículo Kombi, Placa NYU 7338, locador 
Coradin Madeiras Tratadas, fls. 154, do veículo F1000, Placa ADT 6930, locador Itasolo Ind Com de Minérios Ltda, fls. 202, e do veículo não 
identificado, locador Amigos Empreiteira Ltda, fls. 133, com infração ao art. 55, da Resolução TSE nº 23.463/2015. 
4- Diversos recibos de pagamento emitidos em nome do candidato, com emendas ou rasuras, sem data de emissão, descrição detalhada da 
atividade realizada e período, identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e 
endereço, fls. 106, 111, 112, 114 a 119, 122 a 125, 127, 139, 142, 143, 149, 154 a 156, 161, 162,164 a 166, 167, 169, 171, 172, 174 a 178, 
181, 183 a 200. Não foram apresentados os contratos de prestação de serviços - infração ao art. 55, da Resolução TSE nº 23.463/2015.  
5- Há divergência de valores dos recibos e dos pagamentos efetuados a Marlise de Freitas, Mario Pontes dos Santos e Glaciane Cristina 
Santos, fls. 149, 119, 106. 
6- O recibo eleitoral 000121175132PR000022E, no valor de R$ 1209,35, fls. 284, foi emitido após a entrega da prestação de contas final (arts. 
6º, § 2º e 27, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.463/2015). 
7- Foi constatado que a doação no valor de R$ 1.900,00 realizada por Maria Adriana Pereira de Souza, recibo n.º 000121175132PR000013E, 
foi recebida em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época, fls. 398. 
8- Foi identificada omissão da NF 285, no valor de R$ 400,00, fornecedor L.F. LEMOS JUNIOR - COMUNICACAO VISUAL relativa às 
despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante 
circularização, informações voluntárias de campanha e confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de 
omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 48, I, g, da Resolução TSE n. 23.463/2015. Também, não há comprovação do 
cancelamento de referida nota. 
9- Foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados 
à época (art. 43, § 6°, da Resolução TSE n. 23.463/2015), fls.403-404, item 11. 
Ao final, considerando o resultado dos exames técnicos empreendidos na prestação de contas, manifesta-se este analista pela desaprovação. 
Dado e passado nesta cidade de Colombo, em 07 de julho de 2017. Eu, Maria Cecilia Strapasson Torques, Chefe de Cartório da 186ª Zona 
Eleitoral de Colombo-PR, digitei o presente documento. 
Maria Cecilia Strapasson Torques 
Chefe de Cartório 
Assina por Portaria 01/2017 
  
 

197ª Zona Eleitoral 
 
Atos do juiz eleitoral 
 

INTIMAÇÃO 
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 231-09.2016.6.16.0197 
MUNICÍPIO: PONTA GROSSA/PR 
PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL 
ADVOGADO: CAROLINA FOLLADOR BARBOSA – OAB/PR n.º 80.060 
De ordem do Doutor FLÁVIO RENATO CORREIA DE ALMEIDA, Meritíssimo Juiz da 197.ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, nos termos da 
Portaria n.º 003/2017 deste juízo e em atenção ao disposto no art. 64 da Resolução nº 23.463/2015 – TSE, fica o PARTIDO supramencionado, 
na pessoa de seu advogado constituído, INTIMADO(A) para, no prazo de 3 (três) dias, manifestar-se sobre o parecer que adiante se vê. 
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO  
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e 
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015. 
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao 
saneamento de falhas, restaram caracterizadas as seguintes inconsistências: 
1.DESPESAS  
1.1.No item 2.4 do relatório preliminar o sistema apontou possíveis omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em 
exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização, revelando indícios de omissão de gastos 
eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 48, I, g, da Resolução TSE n. 23.463/2015: 

 DADOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
(CONFRONTO COM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE GASTOS ELEITORAIS) 
DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR Nº DA NOTA 

FISCAL 
VALOR (R$) % 

 
09/09/201
6 

14.623.209/0001-
16 

ROBERTO JOSE MATOSKI 
FILHO & CIA LTDA - ME 

403 3.300,00 9,00 

- Nos esclarecimentos da advogada de fls. 41-43 foi informado que a nota fiscal supramencionada: “não faz parte do material de campanha das 
eleições do ano de 2016, e que por este motivo, não consta na prestação de contas SCPE 2016” e que “(...) a referida nota concerne às 
despesas da comissão provisória do Partido Republicano da Ordem Social – PROS, e faz parte da prestação de contas anual do partido”. 
Desta forma, para fins de registro nos presentes autos, solicita-se cópia do referido documento. 
1.2.Na nota explicativa da contadora de fls. 45-46 é informado que foram excluídos (na prestação de contas final retificadora) todos os 
lançamentos do candidato ALTAIR RAMOS DA SILVA. Considerando que, anteriormente, foram declaradas doações pelo PROS no valor de 
R$1.116,26 (um mil cento e dezesseis reais e vinte e seis centavos) para o referido candidato e que tal ação interfere diretamente no montante 
de doações que o partido realizou na campanha, solicita-se, por obséquio, que seja fundamentado o motivo que levou a esta decisão. Saliente-
se que a prestação de contas final, tipo retificadora de n.º P90000477771PR0620306 não foi recepcionada no SPCE. 
É o Parecer. À consideração superior. 
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Ponta Grossa, 06 de julho de 2017.  
Daniel Fernandes Wendler  
Técnico Judiciário 
 
  

200ª Zona Eleitoral 
 
Atos do juiz eleitoral 
 

INTIMAÇÃO 
 
PROCESSO Nº 303-50.2017.6.16.0200 
CLASSE: PRESTAÇÃO DE CONTAS 
ESPÉCIE: ELEIÇÕES 
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
PARTES: SERGIO FERREIRA DOS SANTOS 
ADVOGADO DA PARTE: : ALESSANDRO JOSÉ MARLAGEON – OAB/PR 65885; MIGUELÂNGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS – 
OAB/PR Nº 59589/PR E WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS – OAB/PR Nº 66181; DANIELY CRISTINA ALVES LOPES MARTINS – OAB/PR Nº 
81.599; LARISSA LAUTENSCHLAEGER DAMARI – OAB/PR Nº 80.484; ARISTON CARLOS GHIDIN – OAB/PR Nº 41.956; JOÃO CARLOS 
VENÂNCIO – OAB/PR Nº 42.263 
NOME DO JUIZ: ROBERTO LUIZ SANTOS NEGRÃO 
Intimação na forma da lei do partido retro, para, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 59, §3º da Res. TSE nº 23.463/2015, 
manifestar-se acerca das irregularidades apontadas no parecer técnico anexo 
São José dos Pinhais, 05 de julho de 2017. 
Fábio Henrique Borges da Silva 
Chefe da 200ª Zona Eleitoral 
(assinatura autorizada pela Portaria nº 001/2017) 
Parecer técnico conclusivo  
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe,  abrangendo a arrecadação e 
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela lei n.º 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, e pela resolução tse n.º 23.463/2015. 
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao 
saneamento de falhas, restaram caracterizadas as seguintes inconsistências: 
1. Formalização da prestação de contas  
1.1. Peças integrantes:  
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 59 da resolução tse nº 23.463/2015: 
Extrato bancário do mês de agosto de 2016. 
4.15. Mediante a integração do módulo de análise do spce e da base de dados caged, foi identificado o recebimento direto de doações 
efetuadas por pessoas físicas desempregadas há mais de 60 dias no caged, recomendando o encaminhamento do indício ao ministério público 
eleitoral para investigação mais aprofundada quanto ao recebimento de doação por doador que não tenha capacidade econômica para fazer a 
doação, desconhecendo-se a real origem dos recursos: 

 doações realizadas com indícios de ausência de capacidade econômica  
Nº. Do 
recibo  

Cpf  Doador  Valor da doação  Data do último 
desligamento no caged  

 
2032013788
59pr000003
e 

923.036.179
-87 

Marcia da luz ferreira dos santos morgan 1.000,00 01/02/2015 

 
2032013788
59pr000005
e 

457.139.019
-04 

Osni silva de liz 2.000,00 01/05/2013 

 
2032013788
59pr000001
e 

055.232.829
-44 

Orlei maciel de liz 2.000,00 01/10/2010 

 
4.16. Mediante a integração do módulo de análise do spce e da base de dados maciça/cnis/rais, foi identificado o recebimento direto de 
doação realizada por pessoa física, cuja renda formal conhecida é incompatível com a doação realizada, recomendando o encaminhamento do 
indício ao ministério público eleitoral para investigação mais aprofundada quanto ao recebimento de doação por doador que não tenha 
capacidade econômica para fazer a doação, desconhecendo-se a real origem dos recursos: 

 doações realizadas com indícios de ausência de capacidade econômica  
Cpf  Doador  Nº. Do 

recibo  
Valor  Valor total  

 923.036.179-87 Marcia da luz ferreira dos santos morgan 2032013788
59pr000003
e 

1.000,00 1.000,00 

4.18. Mediante a integração do módulo de análise do spce e da base de dados do renavam, foi identificado o recebimento direto de 
doação ou cessão temporária de veículo realizada por doador que não está registrado como proprietário do veículo, descumprindo o disposto 
no art. 19 da resolução tse nº 23.463/2015: 
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 doações realizadas com indícios de fraude na identificação do doador  
Cpf  Doador  Nº. Do 

recibo  
Valor  Placa  Marca / 

modelo  
Ano 
fabri
caçã
o  

Renavam  

 
680.377.599
-20 

Aparecida maciel de liz 2032013788
59pr000004
e 

1.000,00 Ipm7319 Vw/kombi 
furgao 

200
9 

0012297759
9 

12. Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista: 
12.2. Pela intimação do prestador de contas para manifestação em até três dias (art. 59, § 3º da resolução tse nº 23.463/2015) para 
regularização das inconsistências apontadas nos itens 1.1; 4.15; 4.16; 4.18. 
É o parecer. À consideração superior. 
São josé dos pinhais 06 de julho de 2017. 
Fábio henrique borges da silva 
Chefe da 200ª zona eleitoral 
 
PROCESSO Nº 302-65.2017.6.16.0200 
CLASSE: PRESTAÇÃO DE CONTAS 
ESPÉCIE: ELEIÇÕES 
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
PARTES: PEDRO DA LUZ BOAVA 
ADVOGADO DA PARTE: : ALESSANDRO JOSÉ MARLAGEON – OAB/PR 65885; MIGUELÂNGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS – 
OAB/PR Nº 59589/PR E WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS – OAB/PR Nº 66181; DANIELY CRISTINA ALVES LOPES MARTINS – OAB/PR Nº 
81.599; LARISSA LAUTENSCHLAEGER DAMARI – OAB/PR Nº 80.484; ARISTON CARLOS GHIDIN – OAB/PR Nº 41.956; JOÃO CARLOS 
VENÂNCIO – OAB/PR Nº 42.263 
NOME DO JUIZ: ROBERTO LUIZ SANTOS NEGRÃO 
Intimação na forma da lei do partido retro, para, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 59, §3º da Res. TSE nº 23.463/2015, 
manifestar-se acerca das irregularidades apontadas no parecer técnico anexo 
São José dos Pinhais, 05 de julho de 2017. 
Fábio Henrique Borges da Silva 
Chefe da 200ª Zona Eleitoral 
(assinatura autorizada pela Portaria nº 001/2017) 
Parecer técnico conclusivo  
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe,  abrangendo a arrecadação e 
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela lei n.º 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, e pela resolução tse n.º 23.463/2015. 
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao 
saneamento de falhas, restaram caracterizadas as seguintes inconsistências: 
1. Formalização da prestação de contas  
1.1. Peças integrantes:  
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 59 da resolução tse nº 23.463/2015):   
Declaração do partido de recebimento de sobras não financeiras de campanha. 
4.15. Mediante a integração do módulo de análise do spce e da base de dados caged, foi identificado o recebimento direto de doações 
efetuadas por pessoas físicas desempregadas há mais de 60 dias no caged, recomendando o encaminhamento do indício ao ministério público 
eleitoral para investigação mais aprofundada quanto ao recebimento de doação por doador que não tenha capacidade econômica para fazer a 
doação, desconhecendo-se a real origem dos recursos: 

 doações realizadas com indícios de ausência de capacidade econômica  
Nº. Do 
recibo  

Cpf  Doador  Valor da doação  Data do último 
desligamento no caged  

 
2058013788
59pr000006
e 

563.710.989
-34 

Telma ribeiro 1.000,00 01/06/2015 

 
2058013788
59pr000005
e 

103.048.259
-48 

Miriane da costa 1.000,00 01/07/2016 

 
6.18.10. Há divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos, 
conforme abaixo, o que pode caracterizar omissão de movimentação financeira: 

 dados constantes do(s) extrato(s) e não declarados na prestação de contas  
Lançamento  Contraparte  
Data  Histórico  Nº 

docume
nto  

Operaçã
o  

Valor r$  Tipo  Cpf / 
cnpj   

Nome  Ban
co  

Agência  Conta  Nome 
identifica
do no 
doc  

 banco: 104 - agência: 406 - conta: 3000059996  
 
06/0
9/20
16 

Deb.iof 0 Iof 3,84 D       

 
06/0

Deb.juro
s 

0 Encargo
s 

5,70 D       
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9/20
16 
 
23/0
9/20
16 

Cheque 
sac 

900005 Cheque
s 

172,50 D       

 
03/1
0/20
16 

Db 
divers 

160906 Lançam
ento 
avisado 

52,00 D       

 
 despesas declaradas na prestação de contas e ausentes no extrato  
Data 
pagamento  

Conta  Nº 
documento  

Espécie 
recurso  

Fonte de 
origem  

Valor 
pagamento  

Cpf / cnpj 
fornecedor  

Nome fornecedor  

 03/10/2016 Encargos 
financeiros, 
taxas 
bancárias 
e/ou op. 
Cartão de 
crédito 

 Não 
informado 

Outros 
recursos 

61,54   

 
10. Composição das sobras de campanha  
10.2. Transcreva o resultado da análise do item 9.2 do pte, relatando: 
Não há declaração da direção partidária comprovando o recebimento das sobras não financeiras de campanha (art. 48, ii, d, da resolução tse 
nº 23.463/2015). 
12. Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista: 
12.2. Pela intimação do prestador de contas para manifestação em até três dias (art. 59, § 3º da resolução tse nº 23.463/2015) para 
regularização das inconsistências apontadas nos itens 1.1; 4.15; 6.18.10; 10.2. 
É o parecer. À consideração superior. 
São josé dos pinhais, 06 de julho de 2017. 
Fábio henrique borges da silva 
Chefe da 200ª zona eleitoral 
 
PROCESSO Nº 306-05.2017.6.16.0200 
CLASSE: PRESTAÇÃO DE CONTAS 
ESPÉCIE: ELEIÇÕES 
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
PARTES: VITALINO BENCZ 
ADVOGADO DA PARTE: : ALESSANDRO JOSÉ MARLAGEON – OAB/PR 65885; MIGUELÂNGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS – 
OAB/PR Nº 59589/PR E WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS – OAB/PR Nº 66181; DANIELY CRISTINA ALVES LOPES MARTINS – OAB/PR Nº 
81.599; LARISSA LAUTENSCHLAEGER DAMARI – OAB/PR Nº 80.484; ARISTON CARLOS GHIDIN – OAB/PR Nº 41.956; JOÃO CARLOS 
VENÂNCIO – OAB/PR Nº 42.263 
NOME DO JUIZ: ROBERTO LUIZ SANTOS NEGRÃO 
Intimação na forma da lei do partido retro, para, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 59, §3º da Res. TSE nº 23.463/2015, 
manifestar-se acerca das irregularidades apontadas no parecer técnico anexo 
São José dos Pinhais, 05 de julho de 2017. 
Fábio Henrique Borges da Silva 
Chefe da 200ª Zona Eleitoral 
(assinatura autorizada pela Portaria nº 001/2017) 
Parecer técnico conclusivo  
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe,  abrangendo a arrecadação e 
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela lei n.º 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, e pela resolução tse n.º 23.463/2015. 
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao 
saneamento de falhas, restaram caracterizadas as seguintes inconsistências: 
1. Formalização da prestação de contas  
4.8. Foram detectadas receitas sem a identificação do cpf/cnpj nos extratos eletrônicos, impossibilitando a aferição da identidade dos 
doadores declarados nas contas e o cruzamento de informações com o sistema financeiro nacional, obstando a aferição da exata origem do 
recurso recebido, podendo caracterizar o recurso como de origem não identificada (arts. 18, i, 11, § 3º e 26, § 1º, i, da resolução tse nº 
23.463/2015): 

 data Histórico Operação Valor (r$) 
 104 - caixa economica federal - 3626 - 3000010894  
 31/08/2016 Dp dinh ag 205 - lançamento avisado 400,00 

 
Apresentar recibo de depósito que comprove que foi feito na forma identificada. 
6. Omissão de receitas e gastos eleitorais (art. 60, iv, da resolução tse n. 23.463/2015)  
6.16. Mediante a integração do módulo de análise do spce e da base de dados do cpf e cnpj da rfb, foi identificada a realização de 
despesas junto a fornecedores de campanha que possuem relação de parentesco com o prestador de contas em exame, recomendando o 
encaminhamento do indício ao ministério público eleitoral para investigação mais aprofundada quanto a eventual desvio de finalidade e a 
consequente omissão do gasto efetivamente realizado: 

 despesas realizadas com fornecedores de campanha que possuem relação de parentesco com o prestador de contas em 
exame  
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Data  Cnpj  Fornecedor  Valor  Tipo de parentesco  
 06/10/2016 16.730.021/

0001-00 
Vl comunicação visual ltda 200,00 Candidato possivelmente pai de 

socio do fornecedor 
 06/10/2016 16.730.021/

0001-00 
Vl comunicação visual ltda 200,00 Candidato socio do fornecedor 

 06/10/2016 16.730.021/
0001-00 

Vl comunicação visual ltda 200,00 Candidato possivelmente pai de 
socio do fornecedor 

 06/10/2016 16.730.021/
0001-00 

Vl comunicação visual ltda 200,00 Candidato socio do fornecedor 

Esclarecer. 
12. Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista: 
12.2. Pela intimação do prestador de contas para manifestação em até três dias (art. 59, § 3º da resolução tse nº 23.463/2015) para 
regularização dsa inconsistências apontadas nos itens 4.8; 6.16. 
É o parecer. À consideração superior. 
São josé dos pinhais, 06 de julho de 2017. 
Fábio henrique borges da silva 
Chefe da 200ª zona eleitoral 
 
PROCESSO Nº 307-87.2017.6.16.0200 
CLASSE: PRESTAÇÃO DE CONTAS 
ESPÉCIE: ELEIÇÕES 
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
PARTES: WALDOMIRO MOREIRA 
ADVOGADO DA PARTE: : ALESSANDRO JOSÉ MARLAGEON – OAB/PR 65885; MIGUELÂNGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS – 
OAB/PR Nº 59589/PR E WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS – OAB/PR Nº 66181; DANIELY CRISTINA ALVES LOPES MARTINS – OAB/PR Nº 
81.599; LARISSA LAUTENSCHLAEGER DAMARI – OAB/PR Nº 80.484; ARISTON CARLOS GHIDIN – OAB/PR Nº 41.956; JOÃO CARLOS 
VENÂNCIO – OAB/PR Nº 42.263 
NOME DO JUIZ: ROBERTO LUIZ SANTOS NEGRÃO 
Intimação na forma da lei do partido retro, para, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 59, §3º da Res. TSE nº 23.463/2015, 
manifestar-se acerca das irregularidades apontadas no parecer técnico anexo 
São José dos Pinhais, 05 de julho de 2017. 
Fábio Henrique Borges da Silva 
Chefe da 200ª Zona Eleitoral 
(assinatura autorizada pela Portaria nº 001/2017) 
Parecer técnico conclusivo  
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe,  abrangendo a arrecadação e 
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela lei n.º 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, e pela resolução tse n.º 23.463/2015. 
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao 
saneamento de falhas, restaram caracterizadas as seguintes inconsistências: 
1. Formalização da prestação de contas  
1.1. Peças integrantes:  
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 59 da resolução tse nº 23.463/2015: 
Extrato do mês de outubro de 2016. 
5. Doador cuja renda conhecida é incompatível com o valor doado, indicando indícios de falta de capacidade econômica do doador. 
Cpf / cnpj doador nome doador nº recibo eleitoral           nº documento        valor doado 
186.864.199-68 waldomiro moreira 55501.13.78859.pr.000001.e 64uy2tvzpyeehpzq      2.000,00 
186.864.199-68 waldomiro moreira 55501.13.78859.pr.000002.e 18115                       2.000,00 
186.864.199-68 waldomiro moreira 55501.13.78859.pr.000005.e 405841                       2.000,00 
186.864.199-68 waldomiro moreira 55501.13.78859.pr.000006.e 12063                       1.000,00 
186.864.199-68 waldomiro moreira 55501.13.78859.pr.000007.e                                1.575,00 
186.864.199-68 waldomiro moreira 55501.13.78859.pr.000009.e 128581                       1.550,00 
12. Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista: 
12.2. Pela intimação do prestador de contas para manifestação em até três dias (art. 59, § 3º da resolução tse nº 23.463/2015) para regularizar 
as inconsistências apontadas nos itens 1.1 e 5; 
É o parecer. À consideração superior. 
São josé dos pinhais, 06 de julho de 2017. 
Fábio henrique borges da silva 
Chefe da 200ª zona eleitoral 
 
PROCESSO Nº 296-58.2017.6.16.0200 
CLASSE: PRESTAÇÃO DE CONTAS 
ESPÉCIE: ELEIÇÕES 
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
PARTES: ELIAS NOVAES DOS SANTOS 
ADVOGADO DA PARTE: : ALESSANDRO JOSÉ MARLAGEON – OAB/PR 65885; MIGUELÂNGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS – 
OAB/PR Nº 59589/PR E WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS – OAB/PR Nº 66181; DANIELY CRISTINA ALVES LOPES MARTINS – OAB/PR Nº 
81.599; LARISSA LAUTENSCHLAEGER DAMARI – OAB/PR Nº 80.484; ARISTON CARLOS GHIDIN – OAB/PR Nº 41.956; JOÃO CARLOS 
VENÂNCIO – OAB/PR Nº 42.263 
NOME DO JUIZ: ROBERTO LUIZ SANTOS NEGRÃO 
Intimação na forma da lei do partido retro, para, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 59, §3º da Res. TSE nº 23.463/2015, 
manifestar-se acerca das irregularidades apontadas no parecer técnico anexo 
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São José dos Pinhais, 05 de julho de 2017. 
Fábio Henrique Borges da Silva 
Chefe da 200ª Zona Eleitoral 
(assinatura autorizada pela Portaria nº 001/2017) 
Parecer técnico conclusivo  
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe,  abrangendo a arrecadação e 
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela lei n.º 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, e pela resolução tse n.º 23.463/2015. 
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao 
saneamento de falhas, restaram caracterizadas as seguintes inconsistências: 
1. Formalização da prestação de contas  
1.1. Peças integrantes:  
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 59 da resolução tse nº 23.463/2015):   
Recibo de recolhimento de sobra partidária. 
4.8. Foram detectadas receitas sem a identificação do cpf/cnpj nos extratos eletrônicos, impossibilitando a aferição da identidade dos 
doadores declarados nas contas e o cruzamento de informações com o sistema financeiro nacional, obstando a aferição da exata origem do 
recurso recebido, podendo caracterizar o recurso como de origem não identificada (arts. 18, i, 11, § 3º e 26, § 1º, i, da resolução tse nº 
23.463/2015): 

 data Histórico Operação Valor (r$) 
 104 - caixa economica federal - 406 - 3000059252  
 23/08/2016 Dp dinh ag 205 - lançamento avisado 1.200,00 
 25/08/2016 Dp dinh ag 205 - lançamento avisado 1.000,00 

4.9. Foram identificadas doações financeiras recebidas de pessoas físicas acima de r$ 1.064,10, realizadas de forma distinta da opção de 
transferência eletrônica, contrariando o disposto no art. 18, § 1º, da resolução tse nº 23.463/2015. Os valores recebidos em desacordo com a 
norma foram utilizados e devem ser restituídos ao doador ou, na impossibilidade de identificação do doador, recolhidos ao tesouro nacional, 
por meio de guia de recolhimento da união (art. 18, § 3°, da resolução tse n. 23.463/2015). 
4.15. Mediante a integração do módulo de análise do spce e da base de dados caged, foi identificado o recebimento direto de doações 
efetuadas por pessoas físicas desempregadas há mais de 60 dias no caged, recomendando o encaminhamento do indício ao ministério público 
eleitoral para investigação mais aprofundada quanto ao recebimento de doação por doador que não tenha capacidade econômica para fazer a 
doação, desconhecendo-se a real origem dos recursos: 

 doações realizadas com indícios de ausência de capacidade econômica  
Nº. Do 
recibo  

Cpf  Doador  Valor da doação  Data do último 
desligamento no caged  

 
5515513788
59pr000003
e 

045.149.359
-13 

Marcos alexandre piasecki vieira 500,00 01/12/2015 

 
5515513788
59pr000002
e 

034.643.449
-16 

Eliane rocio malinoske 1.000,00 01/08/2013 

 
5515513788
59pr000001
e 

034.643.449
-16 

Eliane rocio malinoske 1.200,00 01/08/2013 

 
6. Omissão de receitas e gastos eleitorais (art. 60, iv, da resolução tse n. 23.463/2015)  
6.11. Foram declaradas transferências diretas efetuadas a outros prestadores de contas, mas não registradas na prestação de contas em 
exame, revelando indícios de omissão de receitas, infringindo o disposto no art. 48, i, c, da resolução tse n. 23.463/2015: 

 beneficiário Nº recibo Data Fonte Espécie Valor (r$)¹ %² 
 direção municipal/comissão 
provisória 

P55000478859p
r000001e 

17/10/2016 Or Financeiro 7,00 0,26 

¹ valor total das despesas registradas 
² representatividade das despesas em relação ao valor total  
6.13. Foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas 
constantes da base de dados da justiça eleitoral, obtidas mediante circularização, informações voluntárias de campanha e confronto com notas 
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 48, i, g, da resolução 
tse n. 23.463/2015: 

 dados omitidos na prestação de contas 
(confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais) 
Data Cpf/cnpj Fornecedor Nº da nota fiscal Valor (r$)¹ %² 
 13/09/2016 05.077.966/0001-40 Parque da fonte comercio de 

combustiveis e lubrificantes 
ltda 

572 500,00 18,57 

¹ valor total das despesas registradas 
² representatividade das despesas em relação ao valor total 
6.18.10. Há divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos, 
conforme abaixo, o que pode caracterizar omissão de movimentação financeira: 
 

 dados constantes do(s) extrato(s) e não declarados na prestação de contas  
Lançamento  Contraparte  
Data  Histórico  Nº 

docume
Operaçã
o  

Valor r$  Tipo  Cpf / 
cnpj   

Nome  Ban
co  

Agência  Conta  Nome 
identifica



Ano IX - Número 124 Curitiba, terça-feira, 11 de julho de 2017 Página 121 

 

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 

nto  do no 
doc  

 banco: 104 - agência: 406 - conta: 3000059252  
 
17/1
0/20
16 

Cheque 
sac 

900006 Cheque
s 

7,00 D       

 
 receitas declaradas na prestação de contas e ausentes no extrato  
Data  Conta  Recibo 

eleitoral  
Nº 
docume
nto  

Espécie 
recurso  

Fonte de 
origem  

Valor  Cpf / cnpj 
doador  

Nome doador  

 23/08/2016 Recurso
s de 
pessoas 
físicas 

5515513788
59pr000001
e 

1 Depósito 
em 
espécie 

Não 
informad
o 

1.200,00 034.643.449
-16 

Eliane rocio 
malinoske 

 25/08/2016 Recurso
s de 
pessoas 
físicas 

5515513788
59pr000002
e 

3 Depósito 
em 
espécie 

Não 
informad
o 

1.000,00 034.643.449
-16 

Eliane rocio 
malinoske 

 
10. Composição das sobras de campanha  
10.1. Transcreva o resultado da análise do item 9.1 do pte, relatando: 
O valor das sobras financeiras de campanha registrado na prestação de contas não confere com o valor da guia de depósito e a identificação 
do código do banco e agência relativos à conta bancária de destino da sobra financeira, não havendo comprovação do seu recolhimento à 
respectiva direção partidária, de acordo com a natureza dos recursos (art. 46, §§ 1º a 4º, da resolução tse nº 23.463/2015). 

 fonte do recurso Valor (r$) Banco Agência Conta 
 outros recursos 7,00 104 406 6050 

 
Juntar recibo de depósito de recolhimento de sobra. 
12. Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista: 
12.2. Pela intimação do prestador de contas para manifestação em até três dias (art. 59, § 3º da resolução tse nº 23.463/2015) para 
regularização das inconsistências apresentadas nos itens 1.1; 4.8; 4.9; 4.15; 6.11; 6.13; 6.18.10 e 10.1. 
É o parecer. À consideração superior. 
São josé dos pinhais 06 de julho de 2017. 
Fábio henrique borges da silva 
Chefe da 200ª zona eleitoral 
 
 
PROCESSO Nº 298-28.2017.6.16.0200 
CLASSE: PRESTAÇÃO DE CONTAS 
ESPÉCIE: ELEIÇÕES 
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
PARTES: LUIZ CARLOS STRAMBEK 
ADVOGADO DA PARTE: : ALESSANDRO JOSÉ MARLAGEON – OAB/PR 65885; MIGUELÂNGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS – 
OAB/PR Nº 59589/PR E WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS – OAB/PR Nº 66181; DANIELY CRISTINA ALVES LOPES MARTINS – OAB/PR Nº 
81.599; LARISSA LAUTENSCHLAEGER DAMARI – OAB/PR Nº 80.484; ARISTON CARLOS GHIDIN – OAB/PR Nº 41.956; JOÃO CARLOS 
VENÂNCIO – OAB/PR Nº 42.263 
NOME DO JUIZ: ROBERTO LUIZ SANTOS NEGRÃO 
Intimação na forma da lei do partido retro, para, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 59, §3º da Res. TSE nº 23.463/2015, 
manifestar-se acerca das irregularidades apontadas no parecer técnico anexo 
São José dos Pinhais, 05 de julho de 2017. 
Fábio Henrique Borges da Silva 
Chefe da 200ª Zona Eleitoral 
(assinatura autorizada pela Portaria nº 001/2017) 
Parecer técnico conclusivo  
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe,  abrangendo a arrecadação e 
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela lei n.º 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, e pela resolução tse n.º 23.463/2015. 
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao 
saneamento de falhas, restaram caracterizadas as seguintes inconsistências: 
1. Formalização da prestação de contas  
4.12. Os recursos próprios estimáveis em dinheiro não integram o patrimônio declarado pelo candidato por ocasião do registro da sua 
candidatura, contrariando o art. 19, §1º, da resolução tse nº 23.463/2015, o que pode caracterizar omissão de movimentação financeira. 

 bens informados no registro de candidaturas 
Descrição Valor (r$) 
 casa alvenaria 100m2 68.390,00 
 chacara  3.863,71m2 2.962,50 

 
 recursos próprios estimáveis em dinheiro informados na prestação de contas 
Descrição Valor (r$) 
 cessão de bem móvel fiat siena ano 2008 placa jrc-9364 1.800,00 
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4.13. Os recursos próprios estimáveis em dinheiro aplicados em campanha caracterizam receitas e/ou despesas que deveriam ter 
transitado pela conta bancária de campanha, contrariando o que dispõem os arts. 7° e 13, da resolução tse nº 23.463/2015, o que pode 
caracterizar omissão de receitas e gastos eleitorais.  

 data Natureza Valor (r$) 
 16/08/2016 Cessão ou locação de veículos 1.800,00 

 
Os recursos próprios estimáveis em dinheiro aplicados em campanha caracterizam receitas e/ou despesas que deveriam ter transitado pela 
conta bancária de campanha, contrariando o que dispõem os arts. 7° e 13, da resolução tse nº 23.463/2015, o que pode caracterizar omissão 
de receitas e gastos eleitorais. 
4.15. Mediante a integração do módulo de análise do spce e da base de dados caged, foi identificado o recebimento direto de doações 
efetuadas por pessoas físicas desempregadas há mais de 60 dias no caged, recomendando o encaminhamento do indício ao ministério público 
eleitoral para investigação mais aprofundada quanto ao recebimento de doação por doador que não tenha capacidade econômica para fazer a 
doação, desconhecendo-se a real origem dos recursos: 

 doações realizadas com indícios de ausência de capacidade econômica  
Nº. Do 
recibo  

Cpf  Doador  Valor da doação  Data do último 
desligamento no caged  

 
2012013788
59pr000002
e 

063.423.189
-80 

Waleska karize strambeck 1.800,00 01/10/2013 

 
6.18.10. Há divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos, 
conforme abaixo, o que pode caracterizar omissão de movimentação financeira: 

 dados constantes do(s) extrato(s) e não declarados na prestação de contas  
Lançamento  Contraparte  
Data  Histórico  Nº 

docume
nto  

Operaçã
o  

Valor r$  Tipo  Cpf / 
cnpj   

Nome  Ban
co  

Agência  Conta  Nome 
identifica
do no 
doc  

 banco: 104 - agência: 406 - conta: 3000059724  
 
11/1
0/20
16 

Cred tev 141205 Transfer
ência 
entre 
contas 

900,00 C 876.802.
899-72 

Luiz 
carlos 
strambe
k 

104 406 0130016
65250 

 

 
11/1
0/20
16 

Cheque 
sac 

900001 Cheque
s 

900,00 D 876.802.
899-72 

Luiz 
carlos 
strambe
k 

    

 
12. Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista: 
12.2. Pela intimação do prestador de contas para manifestação em até três dias (art. 59, § 3º da resolução tse nº 23.463/2015) para 
regularização das inconsistências apontadas nos itens 4.12; 4.13; 4.15; 6.18.10; 
É o parecer. À consideração superior. 
São josé dos pinhais, 07 de julho de 2017. 
Fábio henrique borges da silva 
Chefe da 200ª zona eleitoral 
 
PROCESSO Nº 305-20.2017.6.16.0200 
CLASSE: PRESTAÇÃO DE CONTAS 
ESPÉCIE: ELEIÇÕES 
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
PARTES: VALDIR LUIZ HOLTMAN 
ADVOGADO DA PARTE: : ALESSANDRO JOSÉ MARLAGEON – OAB/PR 65885; MIGUELÂNGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS – 
OAB/PR Nº 59589/PR E WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS – OAB/PR Nº 66181; DANIELY CRISTINA ALVES LOPES MARTINS – OAB/PR Nº 
81.599; LARISSA LAUTENSCHLAEGER DAMARI – OAB/PR Nº 80.484; ARISTON CARLOS GHIDIN – OAB/PR Nº 41.956; JOÃO CARLOS 
VENÂNCIO – OAB/PR Nº 42.263 
NOME DO JUIZ: ROBERTO LUIZ SANTOS NEGRÃO 
Intimação na forma da lei do partido retro, para, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 59, §3º da Res. TSE nº 23.463/2015, 
manifestar-se acerca das irregularidades apontadas no parecer técnico anexo 
São José dos Pinhais, 05 de julho de 2017. 
Fábio Henrique Borges da Silva 
Chefe da 200ª Zona Eleitoral 
(assinatura autorizada pela Portaria nº 001/2017) 
Parecer técnico conclusivo  
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe,  abrangendo a arrecadação e 
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela lei n.º 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, e pela resolução tse n.º 23.463/2015. 
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao 
saneamento de falhas, restaram caracterizadas as seguintes inconsistências: 
1. Formalização da prestação de contas  
1.1. Peças integrantes:  
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 59 da resolução tse nº 23.463/2015):  
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Comprovante de recolhimento de sobras financeiras ao partido. 
4.8. Foram detectadas receitas sem a identificação do cpf/cnpj nos extratos eletrônicos, impossibilitando a aferição da identidade dos 
doadores declarados nas contas e o cruzamento de informações com o sistema financeiro nacional, obstando a aferição da exata origem do 
recurso recebido, podendo caracterizar o recurso como de origem não identificada (arts. 18, i, 11, § 3º e 26, § 1º, i, da resolução tse nº 
23.463/2015): 

 data Histórico Operação Valor (r$) 
 104 - caixa economica federal - 406 - 3000061761  
 01/09/2016 Dp dinh ag 205 - lançamento avisado 450,00 

 
Comprovar que o depósito foi realizado na forma identificada. 
05. Doador cuja renda conhecida é incompatível com o valor doado, indicando indícios de falta de capacidade econômica do doador. 
 
Código  cpf / cnpj doador  nome doador nº recibo eleitoral   nº documento   valor doado valor total  
549410  025.215.699-41       valdir luiz holtman   40125.13.78859.pr.000001.e 437       450               1.950,00  
549411  025.215.699-41        valdir luiz holtman   40125.13.78859.pr.000003.e   1.500,00               1.950,00  
10. Composição das sobras de campanha  

 fonte do recurso Valor (r$) Banco Agência Conta 
 outros recursos 0,30 104 3371 1017 

Apresentar comprovante de recolhimento da sobra. 
12. Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista: 
12.2. Pela intimação do prestador de contas para manifestação em até três dias (art. 59, § 3º da resolução tse nº 23.463/2015) para 
regularização das inconsistências apresentadas nos itens 1.1; 4.8; 5; 10. 
É o parecer. À consideração superior. 
São josé dos pinhais, 07 de julho de 2017. 
Fábio henrique borges da silva 
Chefe da 200ª zona eleitoral 
 
PROCESSO Nº 305-20.2017.6.16.0200 
CLASSE: PRESTAÇÃO DE CONTAS 
ESPÉCIE: ELEIÇÕES 
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
PARTES: VALDIR LUIZ HOLTMAN 
ADVOGADO DA PARTE: : ALESSANDRO JOSÉ MARLAGEON – OAB/PR 65885; MIGUELÂNGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS – 
OAB/PR Nº 59589/PR E WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS – OAB/PR Nº 66181; DANIELY CRISTINA ALVES LOPES MARTINS – OAB/PR Nº 
81.599; LARISSA LAUTENSCHLAEGER DAMARI – OAB/PR Nº 80.484; ARISTON CARLOS GHIDIN – OAB/PR Nº 41.956; JOÃO CARLOS 
VENÂNCIO – OAB/PR Nº 42.263 
NOME DO JUIZ: ROBERTO LUIZ SANTOS NEGRÃO 
Intimação na forma da lei do partido retro, para, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 59, §3º da Res. TSE nº 23.463/2015, 
manifestar-se acerca das irregularidades apontadas no parecer técnico anexo 
São José dos Pinhais, 05 de julho de 2017. 
Fábio Henrique Borges da Silva 
Chefe da 200ª Zona Eleitoral 
(assinatura autorizada pela Portaria nº 001/2017) 
Parecer técnico conclusivo  
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe,  abrangendo a arrecadação e 
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela lei n.º 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, e pela resolução tse n.º 23.463/2015. 
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao 
saneamento de falhas, restaram caracterizadas as seguintes inconsistências: 
1. Formalização da prestação de contas  
4.8. Foram detectadas receitas sem a identificação do cpf/cnpj nos extratos eletrônicos, impossibilitando a aferição da identidade dos 
doadores declarados nas contas e o cruzamento de informações com o sistema financeiro nacional, obstando a aferição da exata origem do 
recurso recebido, podendo caracterizar o recurso como de origem não identificada (arts. 18, i, 11, § 3º e 26, § 1º, i, da resolução tse nº 
23.463/2015): 

 Data Histórico Operação Valor (r$) 
 104 - caixa economica federal - 1266 - 3000033868  
 11/10/2016 Dp dinh ag 205 - lançamento avisado 1.000,00 

 
4.11. Os recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doações de pessoas físicas aplicados em campanha caracterizam receitas e/ou 
despesas que deveriam ter transitado pela conta bancária de campanha, o que pode caracterizar omissão de movimentação financeira, 
frustrando o controle de licitude e origem da fonte dos recursos, contrariando o que dispõem os arts. 7° e 13, da resolução tse nº 23.463/2015 
e, ainda, as normas que exigem que a doação deva constituir produto do serviço ou da atividade econômica do doador ou, ainda, seja 
decorrente de prestação direta dos serviços e/ou que os bens permanentes integrem o seu patrimônio (art. 19, caput, da resolução tse nº 
23.463/2015): 

 Data Cpf Doador Natureza do recurso estimavel 
doado 

Valor (r$) 

 14/09/2016 046.232.536-94 Rodrogo o. Magalhaes Combustíveis e lubrificantes 500,00 
 19/09/2016 052.241.489-36 Liamar c. L da maia Atividades de militância e 

mobilização de rua 
650,00 

 22/09/2016 104.246.939-33 Roni   f.  V. Da silva Atividades de militância e 
mobilização de rua 

350,00 

 30/09/2016 470.176.009-91 Sergio murilo lemos Despesas com pessoal 720,00 
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Esclarecer do que se trata a doação de combustível e de despesa com pessoal já que as doações devem constituir produto do serviço ou da 
atividade econômica do doador. 
4.15. Mediante a integração do módulo de análise do spce e da base de dados caged, foi identificado o recebimento direto de doações 
efetuadas por pessoas físicas desempregadas há mais de 60 dias no caged, recomendando o encaminhamento do indício ao ministério público 
eleitoral para investigação mais aprofundada quanto ao recebimento de doação por doador que não tenha capacidade econômica para fazer a 
doação, desconhecendo-se a real origem dos recursos: 

 Doações realizadas com indícios de ausência de capacidade econômica  
Nº. Do 
recibo  

Cpf  Doador  Valor da doação  Data do último 
desligamento no caged  

 
1145613788
59pr000005
e 

082.960.939
-36 

Suliana rutter de souza 150,00 01/07/2015 

 
1145613788
59pr000018
e 

104.246.939
-33 

Roni   f.  V. Da silva 350,00 01/05/2016 

 
1145613788
59pr000017
e 

108.249.139
-06 

João anotnio gonsalves neto 455,00 01/02/2016 

 
1145613788
59pr000013
e 

700.586.631
-26 

Geiselene c.  Silva 560,00 01/04/2015 

 
1145613788
59pr000012
e 

023.268.661
-00 

Jessica  w. A. D. Flores 630,00 01/08/2013 

 
1145613788
59pr000016
e 

052.241.489
-36 

Liamar c. L da maia 650,00 01/07/2015 

 
1145613788
59pr000009
e 

067.475.999
-00 

Bianca pessoa de oliveira 720,00 01/03/2015 

Esclarecer. 
4.16. Mediante a integração do módulo de análise do spce e da base de dados maciça/cnis/rais, foi identificado o recebimento direto de 
doação realizada por pessoa física, cuja renda formal conhecida é incompatível com a doação realizada, recomendando o encaminhamento do 
indício ao ministério público eleitoral para investigação mais aprofundada quanto ao recebimento de doação por doador que não tenha 
capacidade econômica para fazer a doação, desconhecendo-se a real origem dos recursos: 

 Doações realizadas com indícios de ausência de capacidade econômica  
Cpf  Doador  Nº. Do 

recibo  
Valor  Valor total  

 700.586.631-26 Geiselene c.  Silva 1145613788
59pr000013
e 

560,00 560,00 

 108.249.139-06 João anotnio gonsalves neto 1145613788
59pr000017
e 

455,00 455,00 

 093.391.999-95 Beatriz de oliveira melo lemos 1145613788
59pr000010
e 

630,00 630,00 

 067.475.999-00 Bianca pessoa de oliveira 1145613788
59pr000009
e 

720,00 720,00 

Esclarecer. 
4.18. Mediante a integração do módulo de análise do spce e da base de dados do renavam, foi identificado o recebimento direto de 
doação ou cessão temporária de veículo realizada por doador que não está registrado como proprietário do veículo, descumprindo o disposto 
no art. 19 da resolução tse nº 23.463/2015: 

 Doações realizadas com indícios de fraude na identificação do doador  
Cpf  Doador  Nº. Do 

recibo  
Valor  Placa  Marca / 

modelo  
Ano 
fabri
caçã
o  

Renavam  

 
470.176.009
-91 

Sergio murilo lemos 1145613788
59pr000007
e 

720,00 Ajg0095 Fiat/doblo 
cargo 

200
2 

0078461540
3 

 
067.475.999
-00 

Bianca pessoa de oliveira 1145613788
59pr000009
e 

720,00 Bao0503 Renault/clio 
rl 1.0 

200
3 

0081250409
7 

Esclarecer/ retificar as contas. 
6. Omissão de receitas e gastos eleitorais (art. 60, iv, da resolução tse n. 23.463/2015)  
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6.13. Foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas 
constantes da base de dados da justiça eleitoral, obtidas mediante circularização, informações voluntárias de campanha e confronto com notas 
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 48, i, g, da resolução 
tse n. 23.463/2015: 

 Dados omitidos na prestação de contas 
(confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais) 
Data Cpf/cnpj Fornecedor Nº da nota fiscal Valor (r$)¹ %² 
 29/09/2016 00.168.464/0001-01 Zairi sports confec  es e 

vendas ltda  - me 
35 40,00 4,00 

 30/09/2016 81.466.054/0001-49 Grafica e transporte 
rodoviario malires ltda 

461 1.000,00 100,0
0 

¹ valor total das despesas registradas 
² representatividade das despesas em relação ao valor total 
Esclarecer/ retificar as contas. 
12. Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista: 
12.2. Pela intimação do prestador de contas para manifestação em até três dias (art. 59, § 3º da resolução tse nº 23.463/2015) para 
regularização das inconsistências apontadas nos itens 4.8; 4.11; 4.15; 4.16; 4.18; 6.13; 
É o parecer. À consideração superior. 
São josé dos pinhais, 07 de julho de 2017. 
Fábio henrique borges da silva 
Chefe da 200ª zona eleitoral 
 
PROCESSO Nº 299-13.2017.6.16.0200 
CLASSE: PRESTAÇÃO DE CONTAS 
ESPÉCIE: ELEIÇÕES 
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
PARTES: MARCELO JOSÉ RENDAKE 
ADVOGADO DA PARTE: : ALESSANDRO JOSÉ MARLAGEON – OAB/PR 65885; MIGUELÂNGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS – 
OAB/PR Nº 59589/PR E WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS – OAB/PR Nº 66181; DANIELY CRISTINA ALVES LOPES MARTINS – OAB/PR Nº 
81.599; LARISSA LAUTENSCHLAEGER DAMARI – OAB/PR Nº 80.484; ARISTON CARLOS GHIDIN – OAB/PR Nº 41.956; JOÃO CARLOS 
VENÂNCIO – OAB/PR Nº 42.263 
NOME DO JUIZ: ROBERTO LUIZ SANTOS NEGRÃO 
Intimação na forma da lei do partido retro, para, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 59, §3º da Res. TSE nº 23.463/2015, 
manifestar-se acerca das irregularidades apontadas no parecer técnico anexo 
São José dos Pinhais, 05 de julho de 2017. 
Fábio Henrique Borges da Silva 
Chefe da 200ª Zona Eleitoral 
(assinatura autorizada pela Portaria nº 001/2017) 
Parecer técnico conclusivo  
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe,  abrangendo a arrecadação e 
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela lei n.º 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, e pela resolução tse n.º 23.463/2015. 
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao 
saneamento de falhas, restaram caracterizadas as seguintes inconsistências: 
1. Formalização da prestação de contas  
1.1. Peças integrantes:  
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 59 da resolução tse nº 23.463/2015):   
Apresentar comprovante de recolhimento sobra financeira. 
4.2. Há recursos de origem não identificada recebidos diretamente, no montante de r$ 10.000,00 e não foi juntado o respectivo 
comprovante de devolução ao doador ou de recolhimento ao tesouro nacional, providência que deve ser cumprida até o prazo máximo de 5 
dias do trânsito em julgado da decisão que julgar as contas (art. 26 , §§ 1º e 2°, da resolução tse nº 23.463 /2015 ): 
 

 recebimento direto de recursos de origem não identificada 
 data Cpf/cnpj Inconsistência Doador Valor 
     R$¹ %² 
 13/09/16 155.774.819-53 Cancelada por 

encerramento de espólio 
Marilene de carvalho ferreira 10.000,00 25,42 

¹ valor total das doações recebidas 
² representatividade das doações em relação ao valor total  
Esclarecer/retificar. 
4.5. Após confrontar as informações relacionadas à identificação dos doadores constantes da prestação de contas com a base de dados 
da secretaria da receita federal do brasil, o sistema detectou inconsistências quanto à sua situação fiscal, revelando indícios de recursos de 
origem não identificada, nos termos do art. 26 da resolução tse nº 23.463/2015: 

 doações com situação fiscal inconsistente 
Data Cpf/cnpj Doador Valor (r$)¹ %² Inconsistência 
 13/09/2016 155.774.819-53 Marilene de carvalho ferreira 10.000,00 25,42 Cancelada por 

encerramento de espólio 
¹ valor total das doações recebidas 
² representatividade das doações em relação ao valor total 
Esclarecer/retificar 
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4.17. Mediante a integração do módulo de análise do spce e da base de dados sisob, foi identificado o recebimento direto de doações 
realizadas por pessoas físicas com registro de óbito, recomendando o encaminhamento do indício ao ministério público eleitoral para 
investigação mais aprofundada quanto à fraude na identificação da fonte originária da doação, desconhecendo-se a real origem dos recursos: 

 doações realizadas com indícios de fraude na identificação do doador  
Nº. Do 
recibo  

Cpf  Doador  Valor  Data do óbito  

 
2566613788
59pr000005
e 

155.774.819
-53 

Marilene de carvalho ferreira 10.000,00 29/10/2013 

Esclarecer/retificar. 
6. Omissão de receitas e gastos eleitorais (art. 60, iv, da resolução tse n. 23.463/2015)  
6.11. Foram declaradas transferências diretas efetuadas a outros prestadores de contas, mas não registradas na prestação de contas em 
exame, revelando indícios de omissão de receitas, infringindo o disposto no art. 48, i, c, da resolução tse n. 23.463/2015: 

 beneficiário Nº recibo Data Fonte Espécie Valor (r$)¹ %² 
 direção municipal/comissão 
provisória 

P25000478859p
r000009e 

25/10/2016 Or Financeiro 0,12 0,00 

¹ valor total das despesas registradas 
² representatividade das despesas em relação ao valor total  
Esclarecer/retificar. 
6.13. Foram identificadas as seguintes divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e 
aquelas constantes da base de dados da justiça eleitoral, obtidas mediante circularização, informações voluntárias de campanha e confronto 
com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 48, i, g, da 
resolução tse nº 23.463/2015: 

 dados informados/obtidos 
(confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais) 
Data Cpf/cnpj Fornecedor Nº da nota fiscal Valor (r$) 
 01/10/2016 01.576.824/0001-77 Auto posto l. Zem ltda 238 4.159,53 

 
 dados declarados na prestação de contas em exame 
Data Cpf/cnpj Fornecedor Nº da nota fiscal Valor (r$) 
 01/10/2016 01.576.824/0001-77 Posto zem 238 4.159,55 

Esclarecer/retificar. 
Foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base 
de dados da justiça eleitoral, obtidas mediante circularização, informações voluntárias de campanha e confronto com notas fiscais eletrônicas 
de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 48, i, g, da resolução tse n. 23.463/2015: 

 dados omitidos na prestação de contas 
(confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais) 
Data Cpf/cnpj Fornecedor Nº da nota fiscal Valor (r$)¹ %² 
 16/09/2016 11.567.216/0001-50 Edina mara de souza - me 29 910,00 4,83 
 27/09/2016 01.576.824/0001-77 Auto posto l. Zem ltda 233 20,00 0,11 

¹ valor total das despesas registradas 
² representatividade das despesas em relação ao valor total 
Esclarecer/retificar. 
10. Composição das sobras de campanha  

 fonte do recurso Valor (r$) Banco Agência Conta 
 outros recursos 0,12 104 406 6000 

 
Esclarecer/retificar. 
12. Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista: 
12.2. Pela intimação do prestador de contas para manifestação em até três dias (art. 59, § 3º da resolução tse nº 23.463/2015) para 
regularização das inconsistências apontadas nos itens 1.1; 4.2; 4.5; 4.17; 6.11;6.13 e 10; 
É o parecer. À consideração superior. 
São josé dos pinhais, 07 de julho de 2017. 
Fábio henrique borges da silva 
Chefe da 200ª zona eleitoral 
 
PROCESSO Nº 301-80.2017.6.16.0200 
CLASSE: PRESTAÇÃO DE CONTAS 
ESPÉCIE: ELEIÇÕES 
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
PARTES: MILTON NASCIMENTO DA SILVA 
ADVOGADO DA PARTE: : ALESSANDRO JOSÉ MARLAGEON – OAB/PR 65885; MIGUELÂNGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS – 
OAB/PR Nº 59589/PR E WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS – OAB/PR Nº 66181; DANIELY CRISTINA ALVES LOPES MARTINS – OAB/PR Nº 
81.599; LARISSA LAUTENSCHLAEGER DAMARI – OAB/PR Nº 80.484; ARISTON CARLOS GHIDIN – OAB/PR Nº 41.956; JOÃO CARLOS 
VENÂNCIO – OAB/PR Nº 42.263 
NOME DO JUIZ: ROBERTO LUIZ SANTOS NEGRÃO 
Intimação na forma da lei do partido retro, para, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 59, §3º da Res. TSE nº 23.463/2015, 
manifestar-se acerca das irregularidades apontadas no parecer técnico anexo 
São José dos Pinhais, 05 de julho de 2017. 
Fábio Henrique Borges da Silva 



Ano IX - Número 124 Curitiba, terça-feira, 11 de julho de 2017 Página 127 

 

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 

Chefe da 200ª Zona Eleitoral 
(assinatura autorizada pela Portaria nº 001/2017) 
Parecer técnico conclusivo  
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe,  abrangendo a arrecadação e 
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela lei n.º 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, e pela resolução tse n.º 23.463/2015. 
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao 
saneamento de falhas, restaram caracterizadas as seguintes inconsistências: 
1. Formalização da prestação de contas  
4.12. Os recursos próprios estimáveis em dinheiro não integram o patrimônio declarado pelo candidato por ocasião do registro da sua 
candidatura, contrariando o art. 19, §1º, da resolução tse nº 23.463/2015, o que pode caracterizar omissão de movimentação financeira. 

 bens informados no registro de candidaturas 
Descrição Valor (r$) 
 proprietário da firma individual milton nascimento da silva me 12.000,00 

 
 recursos próprios estimáveis em dinheiro informados na prestação de contas 
Descrição Valor (r$) 
 cessão de uso de bem móvel- vw/ gol 16v power (01/09/2016) 2.139,00 

 
4.13. Os recursos próprios estimáveis em dinheiro aplicados em campanha caracterizam receitas e/ou despesas que deveriam ter 
transitado pela conta bancária de campanha, contrariando o que dispõem os arts. 7° e 13, da resolução tse nº 23.463/2015, o que pode 
caracterizar omissão de receitas e gastos eleitorais.  

 data Natureza Valor (r$) 
 14/09/2016 Cessão ou locação de veículos 2.139,00 

 
Os recursos próprios estimáveis em dinheiro aplicados em campanha caracterizam receitas e/ou despesas que deveriam ter transitado pela 
conta bancária de campanha, contrariando o que dispõem os arts. 7° e 13, da resolução tse nº 23.463/2015, o que pode caracterizar omissão 
de receitas e gastos eleitorais. 
Esclarecer/retificar. 
4.15. Mediante a integração do módulo de análise do spce e da base de dados caged, foi identificado o recebimento direto de doações 
efetuadas por pessoas físicas desempregadas há mais de 60 dias no caged, recomendando o encaminhamento do indício ao ministério público 
eleitoral para investigação mais aprofundada quanto ao recebimento de doação por doador que não tenha capacidade econômica para fazer a 
doação, desconhecendo-se a real origem dos recursos: 

 doações realizadas com indícios de ausência de capacidade econômica  
Nº. Do 
recibo  

Cpf  Doador  Valor da doação  Data do último 
desligamento no caged  

 
1533313788
59pr000019
e 

068.272.569
-28 

Rodrigo jacob dos santos 500,00 01/06/2016 

 
1533313788
59pr000008
e 

070.622.429
-93 

Ricardo de oliviera rodrigues 630,00 01/05/2014 

 
1533313788
59pr000013
e 

068.272.569
-28 

Rodrigo jacob dos santos 630,00 01/06/2016 

 
1533313788
59pr000014
e 

677.618.954
-49 

Adilson da silva vieira 792,00 01/01/2012 

 
1533313788
59pr000001
e 

068.272.569
-28 

Rodrigo jacob dos santos 1.200,00 01/06/2016 

 
1533313788
59pr000010
e 

078.806.769
-96 

Allan araujo de olivieria 2.139,00 01/10/2012 

Esclarecer/retificar. 
6. Omissão de receitas e gastos eleitorais (art. 60, iv, da resolução tse n. 23.463/2015)  
6.13. Foram identificadas as seguintes divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e 
aquelas constantes da base de dados da justiça eleitoral, obtidas mediante circularização, informações voluntárias de campanha e confronto 
com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 48, i, g, da 
resolução tse nº 23.463/2015: 

 dados informados/obtidos 
(confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais) 
Data Cpf/cnpj Fornecedor Nº da nota fiscal Valor (r$) 
 29/09/2016 82.321.589/0001-94 Auto posto lua de prata ltda 13073 120,03 

 
 dados declarados na prestação de contas em exame 
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Data Cpf/cnpj Fornecedor Nº da nota fiscal Valor (r$) 
 29/09/2016 82.321.589/0001-94 Auto posto lua de prata ltda 13073 120,00 

Retificar as contas. 
Foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base 
de dados da justiça eleitoral, obtidas mediante circularização, informações voluntárias de campanha e confronto com notas fiscais eletrônicas 
de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 48, i, g, da resolução tse n. 23.463/2015: 

 dados omitidos na prestação de contas 
(confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais) 
Data Cpf/cnpj Fornecedor Nº da nota fiscal Valor (r$)¹ %² 
 20/09/2016 13.704.533/0001-04 Bieleski & bieleski ltda - me 337 770,00 6,03 

¹ valor total das despesas registradas 
² representatividade das despesas em relação ao valor total 
Esclarecer/retificar. 
12. Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista: 
12.2. Pela intimação do prestador de contas para manifestação em até três dias (art. 59, § 3º da resolução tse nº 23.463/2015) para 
regularização das inconsistências apontadas nos itens 4.12; 4.13; 4.15; 6.13. 
É o parecer. À consideração superior. 
São josé dos pinhais, 07 de julho de 2017.  
Fábio henrique borges da silva 
Chefe da 200ª zona eleitoral 
 
PROCESSO Nº 274-97.2017.6.16.0200 
CLASSE: PRESTAÇÃO DE CONTAS 
ESPÉCIE: ELEIÇÕES 
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
PARTES: SUZANA BUENO 
ADVOGADO DA PARTE: : ALESSANDRO JOSÉ MARLAGEON – OAB/PR 65885; MIGUELÂNGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS – 
OAB/PR Nº 59589/PR E WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS – OAB/PR Nº 66181; DANIELY CRISTINA ALVES LOPES MARTINS – OAB/PR Nº 
81.599; LARISSA LAUTENSCHLAEGER DAMARI – OAB/PR Nº 80.484; ARISTON CARLOS GHIDIN – OAB/PR Nº 41.956; JOÃO CARLOS 
VENÂNCIO – OAB/PR Nº 42.263 
NOME DO JUIZ: ROBERTO LUIZ SANTOS NEGRÃO 
Intimação na forma da lei do partido retro, para, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 59, §3º da Res. TSE nº 23.463/2015, 
manifestar-se acerca das irregularidades apontadas no parecer técnico anexo 
São José dos Pinhais, 05 de julho de 2017. 
Fábio Henrique Borges da Silva 
Chefe da 200ª Zona Eleitoral 
(assinatura autorizada pela Portaria nº 001/2017) 
Parecer técnico conclusivo  
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe,  abrangendo a arrecadação e 
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela lei n.º 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, e pela resolução tse n.º 23.463/2015. 
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao 
saneamento de falhas, restaram caracterizadas as seguintes inconsistências: 
6. Omissão de receitas e gastos eleitorais (art. 60, iv, da resolução tse n. 23.463/2015)  
6.11. Foram declaradas transferências diretas efetuadas a outros prestadores de contas, mas não registradas na prestação de contas em 
exame, revelando indícios de omissão de receitas, infringindo o disposto no art. 48, i, c, da resolução tse n. 23.463/2015: 

 beneficiário Nº recibo Data Fonte Espécie Valor (r$)¹ %² 
 direção municipal/comissão 
provisória 

P11000478859p
r000009e 

25/10/2016 Or Financeiro 295,35 1,58 

¹ valor total das despesas registradas 
² representatividade das despesas em relação ao valor total  
Trata-se de sobra financeira devidamente comprovado o recolhimento. 
6.13. Foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas 
constantes da base de dados da justiça eleitoral, obtidas mediante circularização, informações voluntárias de campanha e confronto com notas 
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 48, i, g, da resolução 
tse n. 23.463/2015: 

 dados omitidos na prestação de contas 
(confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais) 
Data Cpf/cnpj Fornecedor Nº da nota fiscal Valor (r$)¹ %² 
 25/09/2016 11.393.320/0001-75 Auto posto almirante ltda 6568 1.923,85 10,29 
 29/09/2016 02.645.222/0001-97 Wp editora grafica ltda - me 7948 790,00 4,22 
 29/09/2016 81.466.054/0001-49 Grafica e transporte 

rodoviario malires ltda 
450 2.210,00 11,82 

¹ valor total das despesas registradas 
² representatividade das despesas em relação ao valor total 
Esclarecer/retificar. 
12. Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista: 
12.2. Pela intimação do prestador de contas para manifestação em até três dias (art. 59, § 3º da resolução tse nº 23.463/2015) para regularizar 
a inconsistência apresentada no item 6.13; 
É o parecer. À consideração superior. 
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São josé dos pinhais 07 de julho de 2017. 
Fábio henrique borges da silva 
Chefe da 200ª zona eleitoral 
 
PROCESSO Nº 297-43.2017.6.16.0200 
CLASSE: PRESTAÇÃO DE CONTAS 
ESPÉCIE: ELEIÇÕES 
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
PARTES: LEONARDO SILVA DA COSTA 
ADVOGADO DA PARTE: : ALESSANDRO JOSÉ MARLAGEON – OAB/PR 65885; MIGUELÂNGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS – 
OAB/PR Nº 59589/PR E WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS – OAB/PR Nº 66181; DANIELY CRISTINA ALVES LOPES MARTINS – OAB/PR Nº 
81.599; LARISSA LAUTENSCHLAEGER DAMARI – OAB/PR Nº 80.484; ARISTON CARLOS GHIDIN – OAB/PR Nº 41.956; JOÃO CARLOS 
VENÂNCIO – OAB/PR Nº 42.263 
NOME DO JUIZ: ROBERTO LUIZ SANTOS NEGRÃO 
Intimação na forma da lei do partido retro, para, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 59, §3º da Res. TSE nº 23.463/2015, 
manifestar-se acerca das irregularidades apontadas no parecer técnico anexo 
São José dos Pinhais, 05 de julho de 2017. 
Fábio Henrique Borges da Silva 
Chefe da 200ª Zona Eleitoral 
(assinatura autorizada pela Portaria nº 001/2017) 
Parecer técnico conclusivo  
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe,  abrangendo a arrecadação e 
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela lei n.º 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, e pela resolução tse n.º 23.463/2015. 
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao 
saneamento de falhas, restaram caracterizadas as seguintes inconsistências: 
3. Recebimento direto ou indireto de fontes vedadas (art. 60, i, da resolução tse n. 23.463/2015)   
3.3. Mediante a integração do módulo de análise do spce e da base de dados da rais e caged, foi identificado o recebimento direto de 
doações realizadas por pessoas físicas que integram o quadro de funcionários de empresa, o que pode caracterizar ou caracterizando doação 
empresarial indireta: 

 doações realizadas por empregados de empresa para o prestador de contas em exame  
Nº. Do 
recibo  

Cpf  Doador  Valo
r r$  

Cnpj da 
empresa  

Nome da empresa  Função do 
empregado na 
empresa  

 
4512313788
59pr000011
e 

457.148.199
-34 

Celia maria silva da 
costa 

1.87
9,07 

76.416.965/
0001-21 

Parana secretaria de 
estado da educacao 

Pedagogo 

 
4512313788
59pr000009
e 

457.148.199
-34 

Celia maria silva da 
costa 

3.00
0,00 

76.416.965/
0001-21 

Parana secretaria de 
estado da educacao 

Pedagogo 

 
4512313788
59pr000011
e 

457.148.199
-34 

Celia maria silva da 
costa 

1.87
9,07 

76.416.965/
0001-21 

Parana secretaria de 
estado da educacao 

Pedagogo 

 
4512313788
59pr000009
e 

457.148.199
-34 

Celia maria silva da 
costa 

3.00
0,00 

76.416.965/
0001-21 

Parana secretaria de 
estado da educacao 

Pedagogo 

 
4512313788
59pr000010
e 

033.309.509
-00 

Ivan da silva araujo 500,
00 

76.416.965/
0001-21 

Parana secretaria de 
estado da educacao 

Professor de alunos 
com deficiência 
múltipla 

 
4512313788
59pr000007
e 

319.601.389
-87 

Mauricio ferraz da costa 1.35
0,00 

76.416.965/
0001-21 

Parana secretaria de 
estado da educacao 

Membro superior do 
poder executivo 

 
4512313788
59pr000006
e 

319.601.389
-87 

Mauricio ferraz da costa 1.85
0,00 

76.416.965/
0001-21 

Parana secretaria de 
estado da educacao 

Membro superior do 
poder executivo 

 
4512313788
59pr000007
e 

319.601.389
-87 

Mauricio ferraz da costa 1.35
0,00 

76.416.965/
0001-21 

Parana secretaria de 
estado da educacao 

Membro superior do 
poder executivo 

 
4512313788
59pr000006
e 

319.601.389
-87 

Mauricio ferraz da costa 1.85
0,00 

76.416.965/
0001-21 

Parana secretaria de 
estado da educacao 

Membro superior do 
poder executivo 

 
4512313788
59pr000007

319.601.389
-87 

Mauricio ferraz da costa 1.35
0,00 

76.416.965/
0001-21 

Parana secretaria de 
estado da educacao 

Membro superior do 
poder executivo 
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e 
 
4512313788
59pr000006
e 

319.601.389
-87 

Mauricio ferraz da costa 1.85
0,00 

76.416.965/
0001-21 

Parana secretaria de 
estado da educacao 

Membro superior do 
poder executivo 

Esclarecer/eou retificar. 
4.8. Foram detectadas receitas sem a identificação do cpf/cnpj nos extratos eletrônicos, impossibilitando a aferição da identidade dos 
doadores declarados nas contas e o cruzamento de informações com o sistema financeiro nacional, obstando a aferição da exata origem do 
recurso recebido, podendo caracterizar o recurso como de origem não identificada (arts. 18, i, 11, § 3º e 26, § 1º, i, da resolução tse nº 
23.463/2015): 

 data Histórico Operação Valor (r$) 
 104 - caixa economica federal - 406 - 3000058787  
 19/08/2016 Dp dinh ag 205 - lançamento avisado 6.500,00 

Esclarecer/eou retificar. 
4.11. Os recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doações de pessoas físicas aplicados em campanha caracterizam receitas e/ou 
despesas que deveriam ter transitado pela conta bancária de campanha, o que pode caracterizar omissão de movimentação financeira, 
frustrando o controle de licitude e origem da fonte dos recursos, contrariando o que dispõem os arts. 7° e 13, da resolução tse nº 23.463/2015 
e, ainda, as normas que exigem que a doação deva constituir produto do serviço ou da atividade econômica do doador ou, ainda, seja 
decorrente de prestação direta dos serviços e/ou que os bens permanentes integrem o seu patrimônio (art. 19, caput, da resolução tse nº 
23.463/2015): 

 data Cpf Doador Natureza do recurso estimavel 
doado 

Valor (r$) 

 07/09/2016 319.601.389-87 Mauricio ferraz da costa Diversas a especificar 500,00 
 28/09/2016 033.309.509-00 Ivan da silva araujo Diversas a especificar 500,00 

Esclarecer do que se tratam as doações. 
6. Omissão de receitas e gastos eleitorais (art. 60, iv, da resolução tse n. 23.463/2015)  
6.4. Existem despesas cujo fornecedor é o próprio candidato titular e/ou vice. Verifique a legitimidade dessas despesas, a fim de 
constatar se há infração à obrigação de registrar corretamente todos os gastos eleitorais, relatando, se for o caso:  
Há gastos eleitorais em que o registro do fornecedor é incompatível com o fornecimento pelo próprio candidato, evidenciando indícios de 
omissão quanto à identificação dos verdadeiros fornecedores da campanha eleitoral: 

 despesas em que o fornecedor é o próprio candidato 
Data Nº. Doc. Fiscal Nome Valor (r$) 
 22/08/2016 900001 Leonardo silva da costa 6.500,00 

Esclarecer/eou retificar. 
6.18.10. Há divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos, 
conforme abaixo, o que pode caracterizar omissão de movimentação financeira: 

 dados constantes do(s) extrato(s) e não declarados na prestação de contas  
Lançamento  Contraparte  
Data  Histórico  Nº 

docume
nto  

Operaçã
o  

Valor r$  Tipo  Cpf / 
cnpj   

Nome  Ban
co  

Agência  Conta  Nome 
identifica
do no 
doc  

 banco: 104 - agência: 406 - conta: 3000058787  
 
19/0
8/20
16 

Dp dinh 
ag 

0 Lançam
ento 
avisado 

6.500,00 C  Leonard
o silva 
da costa 

    

12. Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista: 
12.2. Pela intimação do prestador de contas para manifestação em até três dias (art. 59, § 3º da resolução tse nº 23.463/2015) para 
regularização das inconsistências apontadas nos itens 3.3; 4.8; 4.11; 6.4 e 6.18.10; 
É o parecer. À consideração superior. 
São josé dos pinhais, 07 de julho de 2017. 
Fábio henrique borges da silva 
Chefe da 200ª zona eleitoral 
 
PROCESSO Nº 272-30.2017.6.16.0200 
CLASSE: PRESTAÇÃO DE CONTAS 
ESPÉCIE: ELEIÇÕES 
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
PARTES: MARIO SERGIO VIEIRA 
ADVOGADO DA PARTE: : ALESSANDRO JOSÉ MARLAGEON – OAB/PR 65885; MIGUELÂNGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS – 
OAB/PR Nº 59589/PR E WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS – OAB/PR Nº 66181; DANIELY CRISTINA ALVES LOPES MARTINS – OAB/PR Nº 
81.599; LARISSA LAUTENSCHLAEGER DAMARI – OAB/PR Nº 80.484; ARISTON CARLOS GHIDIN – OAB/PR Nº 41.956; JOÃO CARLOS 
VENÂNCIO – OAB/PR Nº 42.263 
NOME DO JUIZ: ROBERTO LUIZ SANTOS NEGRÃO 
Intimação na forma da lei do partido retro, para, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 59, §3º da Res. TSE nº 23.463/2015, 
manifestar-se acerca das irregularidades apontadas no parecer técnico anexo 
São José dos Pinhais, 05 de julho de 2017. 
Fábio Henrique Borges da Silva 
Chefe da 200ª Zona Eleitoral 
(assinatura autorizada pela Portaria nº 001/2017) 
Relatório preliminar para expedição de diligências  
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Após o exame preliminar da prestação de contas, foram identificadas as ocorrências abaixo relacionadas, sobre as quais solicita-se 
manifestação do prestador de contas, no prazo de 72 horas, nos termos do § 1º, art. 64 da resolução tse nº 23.463/2015: 
Formalização da prestação de contas  
Falta extrato completo do mês de outubro e novembro que comprove que as contas foram zeradas. 
1.1. Prazo de entrega  
1.1.1. Relatórios financeiros de campanha:  
Houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, em relação às 
seguintes doações (art. 43, §§ 2º e 7°, da resolução tse nº 23.463/2015): 

 recursos arrecadados sem envio à justiça eleitoral dos relatórios financeiros de campanha  
Nº controle  Data  Cnpj / cpf  Nome  Recibo 

eleitoral  
¹ valor r$  ² %  

 
2022213788
59pr142114
3 

01/09/2016 25.472.535/
0001-96 

Eleição 2016 antonio benedito 
fenelon prefeito 

2022213788
59pr000003
e 

65,00 00,0022 

 
2022213788
59pr396377
6 

01/09/2016 25.472.535/
0001-96 

Eleição 2016 antonio benedito 
fenelon prefeito 

2022213788
59pr000004
e 

50,00 00,0017 

 
2022213788
59pr677177
4 

30/09/2016 25.472.535/
0001-96 

Eleição 2016 antonio benedito 
fenelon prefeito 

2022213788
59pr000013
e 

22,00 00,0008 

 
2022213788
59pr396377
6 

30/09/2016 25.472.535/
0001-96 

Eleição 2016 antonio benedito 
fenelon prefeito 

2022213788
59pr000012
e 

22,00 00,0008 

 
2022213788
59pr396377
6 

30/09/2016 25.472.535/
0001-96 

Eleição 2016 antonio benedito 
fenelon prefeito 

2022213788
59pr000016
e 

40,00 00,0014 

 
2022213788
59pr396377
6 

30/09/2016 25.472.535/
0001-96 

Eleição 2016 antonio benedito 
fenelon prefeito 

2022213788
59pr000014
e 

325,00 00,0112 

 
2022213788
59pr396377
6 

30/09/2016 25.472.535/
0001-96 

Eleição 2016 antonio benedito 
fenelon prefeito 

2022213788
59pr000017
e 

60,00 00,0021 

 
2022213788
59pr396377
6 

30/09/2016 25.472.535/
0001-96 

Eleição 2016 antonio benedito 
fenelon prefeito 

2022213788
59pr000015
e 

104,00 00,0036 

 
2022213788
59pr396377
6 

30/09/2016 25.472.535/
0001-96 

Eleição 2016 antonio benedito 
fenelon prefeito 

2022213788
59pr000012
e 

22,00 00,0008 

 
2022213788
59pr677177
4 

30/09/2016 25.472.535/
0001-96 

Eleição 2016 antonio benedito 
fenelon prefeito 

2022213788
59pr000013
e 

22,00 00,0008 

¹ valor total das doações recebidas 
² representatividade das doações em relação ao valor total  
Esclarecer. 
3.16. Esclarecer do que se trata o saldo negativo abaixo: 

 outros recursos -1.464,57 0,00 
 
4. Despesas  
4.13. Houve realização de despesa(s) após a data da eleição, ocorrida em 02/10/2016, contrariando o disposto no art. 27, § 1º da 
resolução tse nº 23.463/2015: 

 despesas realizadas após a data da eleição 
Data Nome do fornecedor Nº doc. Fiscal Valor (r$)¹ %² 
 04/10/2016 Eduardo creplive e cia ltda 12-1 1.153,14 4,14 
 04/10/2016 Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. Cartão 

de crédito 
 41,00 0,15 

 04/10/2016 Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. Cartão 
de crédito 

 0,35 0,00 

¹ valor total das despesas registradas 
² representatividade das despesas em relação ao valor total 
Esclarecer/ retificar as contas. 
4.20. Foram declaradas transferências diretas efetuadas a outros prestadores de contas, mas não registradas na prestação de contas em 
exame, revelando indícios de omissão de receitas, infringindo o disposto no art. 48, i, c, da resolução tse n. 23.463/2015: 

 beneficiário Nº recibo Data Fonte Espécie Valor (r$)¹ %² 
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 direção municipal/comissão 
provisória 

P20000478859p
r000009e 

07/11/2016 Or Financeiro 16,42 0,06 

¹ valor total das despesas registradas 
² representatividade das despesas em relação ao valor total  
Esclarecer do que se trata a despesa. 
4.22. Foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas 
constantes da base de dados da justiça eleitoral, obtidas mediante circularização, informações voluntárias de campanha e confronto com notas 
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 48, i, g, da resolução 
tse n. 23.463/2015: 

 dados omitidos na prestação de contas 
(confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais) 
Data Cpf/cnpj Fornecedor Nº da nota fiscal Valor (r$)¹ %² 
 28/10/2016 14.412.189/0001-34 Adriano wosniak servicos 

graficos - me 
443 1.519,00 5,45 

¹ valor total das despesas registradas 
² representatividade das despesas em relação ao valor total 
4.23. Foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não 
informados à época (art. 43, § 6°, da resolução tse n. 23.463/2015): 

 divergências entre a prestação de contas final e a prestação de contas parcial 
Data Nº doc. 

Fiscal 
Fornecedor Recibo eleitoral Valor (r$) %¹ 

 29/08/2016 004 Aparecida vicentin pintenho   1.140,00 4,09 
 29/08/2016 003 Cleide lourenço pires pintenho  1.140,00 4,09 
 29/08/2016 02 Eletricia vicentin pintenho fernandes  1.340,00 4,81 
 29/08/2016 001 Izaias francisco fernandes junior  1.140,00 4,09 
 01/09/2016 007 Adriana maria da rocha vieira  4.000,00 14,36 
 01/09/2016 010 Flavia renata pintenho romão  1.000,00 3,59 
 01/09/2016 008 José efigênio mendes   1.000,00 3,59 
 01/09/2016 009 Regina aparecida romão da silva  1.000,00 3,59 
 01/09/2016 011 Solange aparecida de andrade  3.000,00 10,77 
 01/09/2016 006 Thayna anrade   3.000,00 10,77 
 02/09/2016 012 Pedronilda schiavon baggio   955,00 3,43 
 05/09/2016 013 Luiz antonio pintenho   910,00 3,27 

¹ representatividade da variação encontrada 
Esclarecer/ retificar as contas. 
6. Análise da movimentação financeira  
6.10. Há divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (art. 7° 
da resolução tse n. 23.463/2015), conforme abaixo: 

 dados constantes do(s) extrato(s) e não declarados na prestação de contas  
Lançamento  Contraparte  
Data  Histórico  Nº 

docume
nto  

Operaçã
o  

Valor r$  Tipo  Cpf / 
cnpj   

Nome  Ban
co  

Agência  Conta  Nome 
identifica
do no 
doc  

01/1
1/20
16 

Cheq 
comp 

900026 Cheque
s 

2.588,22 D   001 4638 0000000
10782 

 

 
07/1
1/20
16 

Retirada 0 Saque 
eletrônic
o 

16,43 D 590.394.
009-97 

Mario 
sergio 
vieira 

    

 
 despesas declaradas na prestação de contas e ausentes no extrato  
Data 
pagamento  

Conta  Nº 
documento  

Espécie 
recurso  

Fonte de 
origem  

Valor 
pagamento  

Cpf / cnpj 
fornecedor  

Nome fornecedor  

01/11/2016 Combustívei
s e 
lubrificantes 

900026 Cheque Outros 
recursos 

1.153,14 84.829.506/
0001-06 

Eduardo creplive e 
cia ltda 

 01/11/2016 Combustívei
s e 
lubrificantes 

900026 Cheque Outros 
recursos 

1.153,14 84.829.506/
0001-06 

Eduardo creplive e 
cia ltda 

 01/11/2016 Combustívei
s e 
lubrificantes 

900026 Cheque Outros 
recursos 

1.435,08 84.829.506/
0001-06 

Eduardo creplive e 
cia ltda 

 01/11/2016 Combustívei
s e 
lubrificantes 

900026 Cheque Outros 
recursos 

1.435,08 84.829.506/
0001-06 

Eduardo creplive e 
cia ltda 

 
Esclarecer as divergências apresentadas em relação ao cheque 900026 (valores e datas) e do que se trata a retirada de r$ 16,43. 
9. Ao final registra-se que o prestador de contas deverá reapresentar a prestação de contas gerada pelo sistema de prestação de 
contas de campanha eleitoral - spce, com status de prestação de contas retificadora, bem como reapresentar o extrato da prestação de contas, 
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devidamente assinado e acompanhado de justificativas e, quando cabível, dos documentos que comprovam as alterações efetuadas, conforme 
disciplina o art. 65, § 1º da resolução tse nº 23.463/2015, sempre que o atendimento à diligência ora proposta implicar a sua alteração. 
São josé dos pinhais, 07 de julho de 2017. 
Fábio henrique borges da silva 
Chefe da 200ª zona eleitoral 
 
PROCESSO Nº 304-35.2017.6.16.0200 
CLASSE: PRESTAÇÃO DE CONTAS 
ESPÉCIE: ELEIÇÕES 
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
PARTES: SINÉSIO BERNARDINO JANUÁRIO 
ADVOGADO DA PARTE: : ALESSANDRO JOSÉ MARLAGEON – OAB/PR 65885; MIGUELÂNGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS – 
OAB/PR Nº 59589/PR E WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS – OAB/PR Nº 66181; DANIELY CRISTINA ALVES LOPES MARTINS – OAB/PR Nº 
81.599; LARISSA LAUTENSCHLAEGER DAMARI – OAB/PR Nº 80.484; ARISTON CARLOS GHIDIN – OAB/PR Nº 41.956; JOÃO CARLOS 
VENÂNCIO – OAB/PR Nº 42.263 
NOME DO JUIZ: ROBERTO LUIZ SANTOS NEGRÃO 
Intimação na forma da lei do partido retro, para, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 59, §3º da Res. TSE nº 23.463/2015, 
manifestar-se acerca das irregularidades apontadas no parecer técnico anexo 
São José dos Pinhais, 05 de julho de 2017. 
Fábio Henrique Borges da Silva 
Chefe da 200ª Zona Eleitoral 
(assinatura autorizada pela Portaria nº 001/2017) 
Parecer técnico conclusivo  
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe,  abrangendo a arrecadação e 
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela lei n.º 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, e pela resolução tse n.º 23.463/2015. 
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao 
saneamento de falhas, restaram caracterizadas as seguintes inconsistências: 
 
4.8. Foram detectadas receitas sem a identificação do cpf/cnpj nos extratos eletrônicos, impossibilitando a aferição da identidade dos 
doadores declarados nas contas e o cruzamento de informações com o sistema financeiro nacional, obstando a aferição da exata origem do 
recurso recebido, podendo caracterizar o recurso como de origem não identificada (arts. 18, i, 11, § 3º e 26, § 1º, i, da resolução tse nº 
23.463/2015): 

 data Histórico Operação Valor (r$) 
 104 - caixa economica federal - 3626 - 3000010770  
 22/08/2016 Dp dinh ag 205 - lançamento avisado 8.000,00 
 11/10/2016 Ch dev m22 204 - estornos 4.000,00 
 21/10/2016 Ch dev m31 204 - estornos 4.000,00 

Esclarecer/ retificar. 
4.11. Os recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doações de pessoas físicas aplicados em campanha caracterizam receitas e/ou 
despesas que deveriam ter transitado pela conta bancária de campanha, o que pode caracterizar omissão de movimentação financeira, 
frustrando o controle de licitude e origem da fonte dos recursos, contrariando o que dispõem os arts. 7° e 13, da resolução tse nº 23.463/2015 
e, ainda, as normas que exigem que a doação deva constituir produto do serviço ou da atividade econômica do doador ou, ainda, seja 
decorrente de prestação direta dos serviços e/ou que os bens permanentes integrem o seu patrimônio (art. 19, caput, da resolução tse nº 
23.463/2015): 

 data Cpf Doador Natureza do recurso estimavel 
doado 

Valor (r$) 

 23/08/2016 071.228.959-39 Fabio furtado Serviços prestados por terceiros 90,00 
Esclarecer do que se trata o serviço. 
4.15. Mediante a integração do módulo de análise do spce e da base de dados caged, foi identificado o recebimento direto de doações 
efetuadas por pessoas físicas desempregadas há mais de 60 dias no caged, recomendando o encaminhamento do indício ao ministério público 
eleitoral para investigação mais aprofundada quanto ao recebimento de doação por doador que não tenha capacidade econômica para fazer a 
doação, desconhecendo-se a real origem dos recursos: 

 doações realizadas com indícios de ausência de capacidade econômica  
Nº. Do 
recibo  

Cpf  Doador  Valor da doação  Data do último 
desligamento no caged  

 
1510513788
59pr000004
e 

071.228.959
-39 

Fabio furtado 90,00 01/03/2012 

Esclarecer. 
6. Omissão de receitas e gastos eleitorais (art. 60, iv, da resolução tse n. 23.463/2015)  
6.4. Existem despesas cujo fornecedor é o próprio candidato titular e/ou vice. Verifique a legitimidade dessas despesas, a fim de 
constatar se há infração à obrigação de registrar corretamente todos os gastos eleitorais, relatando, se for o caso:  
Há gastos eleitorais em que o registro do fornecedor é incompatível com o fornecimento pelo próprio candidato, evidenciando indícios de 
omissão quanto à identificação dos verdadeiros fornecedores da campanha eleitoral: 

 despesas em que o fornecedor é o próprio candidato 
Data Nº. Doc. Fiscal Nome Valor (r$) 
 24/08/2016 900004 Sinesio bernardino januario 8.000,00 

Esclarecer/retificar. 
12. Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista: 
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12.2. Pela intimação do prestador de contas para manifestação em até três dias (art. 59, § 3º da resolução tse nº 23.463/2015) para regularizar 
as inconsistências apontadas 4.8; 4.11; 4.15; 6.4; 
É o parecer. À consideração superior. 
São josé dos pinhais, 07 de julho de 2017. 
Fábio henrique borges da silva 
Chefe da 200ª zona eleitoral 

 
  

203ª Zona Eleitoral 
 
Atos do juiz eleitoral 
 

Relação 50/2017 
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 38-39.2017.6.16.0203 
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL 
MUNICÍPIO: 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 da r. sentença proferida pela MMª Juíza Eleitoral nos autos 
acima mencionados: 
Trata-se de prestação de contas. 
Após regular trâmite, aportou parecer técnico favorável à aprovação com ressalva, das contas anual do partido. 
O Ministério Público se manifestou pela aprovação das contas, com ressalva. 
É o relatório. DECIDO. 
A prestação de contas anual dos partidos políticos está disciplinada no art. 32 da Lei n. 9.096/95, que estabelece a data limite de 30 de 
abril do ano seguinte para a apresentação do balanço contábil do exercício findo.  
Ademais, o art. 37 da Lei n.  9.096/95 é claro ao sancionar os partidos políticos omissos na prestação de contas anual com a suspensão do 
repasse das contas do fundo partidário, sujeitando os responsáveis às penas da lei. 
No mesmo sentido, dispõe o art. 28 da Resolução n. 23.464/2015 - TSE: 
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deverá apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente, até 30 
de abril do ano subsequente, dirigindo-as ao: 
I - Juízo Eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal; 
(...) 
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em 
dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo 
estipulado no caput e deve ser: 
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet; 
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração 
prestada; III entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e IV - processada na forma do 
disposto nos arts. 45 e seguintes desta resolução. 
Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28 desta resolução, a 
autoridade judiciária determina, sucessivamente: 
 I - a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico ou, se não houver, em cartório, com o nome de todos os órgãos partidários e 
respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no 
prazo de 3 (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;  
II - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 31 do art. 61 desta resolução;  
III - a colheita e certificação nos autos 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;  
IV - a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas os incisos I, II e III deste parágrafo, no prazo de 5 (cinco) 
dias;  
V - a manifestação do Ministério Público Eleitoral, após as informações de que tratam as alíneas a e b deste parágrafo, no prazo de 5 (cinco) 
dias;  
VI - as demais providências que entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do órgão técnico, do impugnante ou do Ministério 
Público Eleitoral;  
VII - a abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre, se houver, a impugnação, as informações e os documentos apresentados 
nos autos, no prazo comum de 3 (três) dias; e 
VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que: a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação 
financeira registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, deve ser 
determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e 
aprovadas as respectivas contas; b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do Ministério Público 
Eleitoral, a autoridade judiciária, após ter assegurado o amplo direito de defesa, decide a causa de acordo com os elementos existentes e sua 
livre convicção; c) verificado que a declaração apresentada não retrata a verdade, a autoridade judiciária deve determinar a aplicação das 
sanções cabíveis ao órgão partidário e seus responsáveis, na forma do art. 46 dessa resolução e a extração de cópias para encaminhamento 
ao Ministério Público Eleitoral para apuração da prática de crime eleitoral, em especial, o previsto no art. 350 do Código Eleitoral. 
O parecer técnico e a manifestação ministerial foram pela aprovação com ressalva, uma vez que a declaração de ausência de movimentação 
financeira foi intempestiva. 
Ante o exposto, JULGO APROVADAS, com ressalvas as contas do Partido Social Liberal – PSL, do Município de Virmond/PR, do exercício 
financeiro 2016, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.464/15. 
Após o trânsito em julgado, arquivem-se. 
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se o partido e o MP. 
Cantagalo, 05 de julho de 2017. 
CAMILA DE MELO MATTIOLI GUSMÃO SERRA FIGUEIREDO 
Juíza Eleitoral 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 24-55.2017.6.16.0203 
INTERESSADO: PARTIDO PÁTRIA LIVRE - PPL 
MUNICÍPIO: VIRMOND/PR 
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO DE SOUZA (OAB/PR: 57.207) 
Intimação, na forma da lei, do partido, através de seu advogado, sobre o conteúdo da r. sentença proferida pela MMª Juíza Eleitoral nos autos 
acima mencionados: 
Trata-se de prestação de contas. 
Após regular trâmite, aportou parecer técnico favorável à aprovação das contas anual do partido. 
O Ministério Público se manifestou pela aprovação das contas. 
É o relatório. DECIDO. 
A prestação de contas anual dos partidos políticos está disciplinada no art. 32 da Lei n. 9.096/95, que estabelece a data limite de 30 de 
abril do ano seguinte para a apresentação do balanço contábil do exercício findo.  
Ademais, o art. 37 da Lei n.  9.096/95 é claro ao sancionar os partidos políticos omissos na prestação de contas anual com a suspensão do 
repasse das contas do fundo partidário, sujeitando os responsáveis às penas da lei. 
No mesmo sentido, dispõe o art. 28 da Resolução n. 23.464/2015 - TSE: 
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deverá apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente, até 30 
de abril do ano subsequente, dirigindo-as ao: 
I - Juízo Eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal; 
(...) 
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em 
dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo 
estipulado no caput e deve ser: 
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet; 
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração 
prestada; III entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e IV - processada na forma do 
disposto nos arts. 45 e seguintes desta resolução. 
Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28 desta resolução, a 
autoridade judiciária determina, sucessivamente: 
 I - a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico ou, se não houver, em cartório, com o nome de todos os órgãos partidários e 
respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no 
prazo de 3 (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;  
II - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 31 do art. 61 desta resolução;  
III - a colheita e certificação nos autos 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;  
IV - a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas os incisos I, II e III deste parágrafo, no prazo de 5 (cinco) 
dias;  
V - a manifestação do Ministério Público Eleitoral, após as informações de que tratam as alíneas a e b deste parágrafo, no prazo de 5 (cinco) 
dias;  
VI - as demais providências que entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do órgão técnico, do impugnante ou do Ministério 
Público Eleitoral;  
VII - a abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre, se houver, a impugnação, as informações e os documentos apresentados 
nos autos, no prazo comum de 3 (três) dias; e 
VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que: a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação 
financeira registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, deve ser 
determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e 
aprovadas as respectivas contas; b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do Ministério Público 
Eleitoral, a autoridade judiciária, após ter assegurado o amplo direito de defesa, decide a causa de acordo com os elementos existentes e sua 
livre convicção; c) verificado que a declaração apresentada não retrata a verdade, a autoridade judiciária deve determinar a aplicação das 
sanções cabíveis ao órgão partidário e seus responsáveis, na forma do art. 46 dessa resolução e a extração de cópias para encaminhamento 
ao Ministério Público Eleitoral para apuração da prática de crime eleitoral, em especial, o previsto no art. 350 do Código Eleitoral. 
O parecer técnico e a manifestação ministerial foram pela aprovação das contas, uma vez que cumpridas todas as disposições constantes na 
Resolução n. 23.464/15, especialmente as do art. 45. 
Ante o exposto, JULGO APROVADAS as contas do Partido Pátria Livre – PPL, do Município de Virmond/PR, do exercício financeiro 2016, nos 
termos do art. 45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.464/15. 
Após o trânsito em julgado, arquivem-se. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o partido e o MP. 
Cantagalo, 05 de julho de 2017. 
CAMILA DE MELO MATTIOLI GUSMÃO SERRA FIGUEIREDO 
Juíza Eleitoral 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 41-91.2017.6.16.0203 
INTERESSADO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS 
MUNICÍPIO: 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 da r. sentença proferida pela MMª Juíza Eleitoral nos autos 
acima mencionados: 
Trata-se de prestação de contas. 
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Após regular trâmite, aportou parecer técnico favorável à aprovação com ressalva, das contas anual do partido. 
O Ministério Público se manifestou pela aprovação das contas, com ressalva. 
É o relatório. DECIDO. 
A prestação de contas anual dos partidos políticos está disciplinada no art. 32 da Lei n. 9.096/95, que estabelece a data limite de 30 de 
abril do ano seguinte para a apresentação do balanço contábil do exercício findo.  
Ademais, o art. 37 da Lei n.  9.096/95 é claro ao sancionar os partidos políticos omissos na prestação de contas anual com a suspensão do 
repasse das contas do fundo partidário, sujeitando os responsáveis às penas da lei. 
No mesmo sentido, dispõe o art. 28 da Resolução n. 23.464/2015 - TSE: 
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deverá apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente, até 30 
de abril do ano subsequente, dirigindo-as ao: 
I - Juízo Eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal; 
(...) 
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em 
dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo 
estipulado no caput e deve ser: 
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet; 
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração 
prestada; III entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e IV - processada na forma do 
disposto nos arts. 45 e seguintes desta resolução. 
Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28 desta resolução, a 
autoridade judiciária determina, sucessivamente: 
 I - a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico ou, se não houver, em cartório, com o nome de todos os órgãos partidários e 
respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no 
prazo de 3 (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;  
II - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 31 do art. 61 desta resolução;  
III - a colheita e certificação nos autos 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;  
IV - a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas os incisos I, II e III deste parágrafo, no prazo de 5 (cinco) 
dias;  
V - a manifestação do Ministério Público Eleitoral, após as informações de que tratam as alíneas a e b deste parágrafo, no prazo de 5 (cinco) 
dias;  
VI - as demais providências que entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do órgão técnico, do impugnante ou do Ministério 
Público Eleitoral;  
VII - a abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre, se houver, a impugnação, as informações e os documentos apresentados 
nos autos, no prazo comum de 3 (três) dias; e 
VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que: a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação 
financeira registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, deve ser 
determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e 
aprovadas as respectivas contas; b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do Ministério Público 
Eleitoral, a autoridade judiciária, após ter assegurado o amplo direito de defesa, decide a causa de acordo com os elementos existentes e sua 
livre convicção; c) verificado que a declaração apresentada não retrata a verdade, a autoridade judiciária deve determinar a aplicação das 
sanções cabíveis ao órgão partidário e seus responsáveis, na forma do art. 46 dessa resolução e a extração de cópias para encaminhamento 
ao Ministério Público Eleitoral para apuração da prática de crime eleitoral, em especial, o previsto no art. 350 do Código Eleitoral. 
O parecer técnico e a manifestação ministerial foram pela aprovação com ressalva, uma vez que a declaração de ausência de movimentação 
financeira foi intempestiva. 
Ante o exposto, JULGO APROVADAS, com ressalvas, as contas do Partido Popular Socialista – PPS, do Município de Virmond/PR, do 
exercício financeiro 2016, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.464/15. 
Após o trânsito em julgado, arquivem-se. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o partido e o MP. 
Cantagalo, 05 de julho de 2017. 
CAMILA DE MELO MATTIOLI GUSMÃO SERRA FIGUEIREDO 
Juíza Eleitoral 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 20-18.2017.6.16.0203 
INTERESSADO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS 
MUNICÍPIO: GOIOXIM/PR 
ADVOGADA: EDITE SIMI ESTECHE (OAB/PR: 42.176) 
Intimação, na forma da lei, do partido, através de seu advogado, sobre o conteúdo da r. sentença proferida pela MMª Juíza Eleitoral nos autos 
acima mencionados: 
Trata-se de prestação de contas. 
Após regular trâmite, aportou parecer técnico favorável à aprovação das contas anual do partido. 
O Ministério Público se manifestou pela aprovação das contas. 
É o relatório. DECIDO. 
A prestação de contas anual dos partidos políticos está disciplinada no art. 32 da Lei n. 9.096/95, que estabelece a data limite de 30 de 
abril do ano seguinte para a apresentação do balanço contábil do exercício findo.  
Ademais, o art. 37 da Lei n.  9.096/95 é claro ao sancionar os partidos políticos omissos na prestação de contas anual com a suspensão do 
repasse das contas do fundo partidário, sujeitando os responsáveis às penas da lei. 
No mesmo sentido, dispõe o art. 28 da Resolução n. 23.464/2015 - TSE: 
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deverá apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente, até 30 
de abril do ano subsequente, dirigindo-as ao: 
I - Juízo Eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal; 
(...) 
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§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em 
dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo 
estipulado no caput e deve ser: 
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet; 
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração 
prestada; III entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e IV - processada na forma do 
disposto nos arts. 45 e seguintes desta resolução. 
Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28 desta resolução, a 
autoridade judiciária determina, sucessivamente: 
 I - a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico ou, se não houver, em cartório, com o nome de todos os órgãos partidários e 
respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no 
prazo de 3 (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;  
II - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 31 do art. 61 desta resolução;  
III - a colheita e certificação nos autos 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;  
IV - a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas os incisos I, II e III deste parágrafo, no prazo de 5 (cinco) 
dias;  
V - a manifestação do Ministério Público Eleitoral, após as informações de que tratam as alíneas a e b deste parágrafo, no prazo de 5 (cinco) 
dias;  
VI - as demais providências que entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do órgão técnico, do impugnante ou do Ministério 
Público Eleitoral;  
VII - a abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre, se houver, a impugnação, as informações e os documentos apresentados 
nos autos, no prazo comum de 3 (três) dias; e 
VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que: a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação 
financeira registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, deve ser 
determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e 
aprovadas as respectivas contas; b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do Ministério Público 
Eleitoral, a autoridade judiciária, após ter assegurado o amplo direito de defesa, decide a causa de acordo com os elementos existentes e sua 
livre convicção; c) verificado que a declaração apresentada não retrata a verdade, a autoridade judiciária deve determinar a aplicação das 
sanções cabíveis ao órgão partidário e seus responsáveis, na forma do art. 46 dessa resolução e a extração de cópias para encaminhamento 
ao Ministério Público Eleitoral para apuração da prática de crime eleitoral, em especial, o previsto no art. 350 do Código Eleitoral. 
O parecer técnico e a manifestação ministerial foram pela aprovação das contas, uma vez que cumpridas todas as disposições constantes na 
Resolução n. 23.464/15, especialmente as do art. 45. 
Ante o exposto, JULGO APROVADAS as contas do Partido Popular Socialista– PPS, do Município de Goioxim/PR, do exercício financeiro 
2016, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.464/15. 
Após o trânsito em julgado, arquivem-se. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o partido e o MP. 
Cantagalo, 05 de julho de 2017. 
CAMILA DE MELO MATTIOLI GUSMÃO SERRA FIGUEIREDO 
Juíza Eleitoral 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 57-45.2017.6.16.0203 
INTERESSADO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT 
MUNICÍPIO: CANTAGALO/PR 
ADVOGADO: JOÃO PAULO KONJUNSKI (OAB/PR: 50.863) 
Intimação, na forma da lei, do partido, através de seu advogado, sobre o conteúdo da r. sentença proferida pela MMª Juíza Eleitoral nos autos 
acima mencionados: 
Trata-se de prestação de contas. 
Após regular trâmite, aportou parecer técnico favorável à aprovação com ressalva, das contas anual do partido. 
O Ministério Público se manifestou pela aprovação das contas, com ressalva. 
É o relatório. DECIDO. 
A prestação de contas anual dos partidos políticos está disciplinada no art. 32 da Lei n. 9.096/95, que estabelece a data limite de 30 de 
abril do ano seguinte para a apresentação do balanço contábil do exercício findo.  
Ademais, o art. 37 da Lei n.  9.096/95 é claro ao sancionar os partidos políticos omissos na prestação de contas anual com a suspensão do 
repasse das contas do fundo partidário, sujeitando os responsáveis às penas da lei. 
No mesmo sentido, dispõe o art. 28 da Resolução n. 23.464/2015 - TSE: 
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deverá apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente, até 30 
de abril do ano subsequente, dirigindo-as ao: 
I - Juízo Eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal; 
(...) 
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em 
dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo 
estipulado no caput e deve ser: 
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet; 
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração 
prestada; III entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e IV - processada na forma do 
disposto nos arts. 45 e seguintes desta resolução. 
Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28 desta resolução, a 
autoridade judiciária determina, sucessivamente: 
 I - a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico ou, se não houver, em cartório, com o nome de todos os órgãos partidários e 
respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no 
prazo de 3 (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;  
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II - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 31 do art. 61 desta resolução;  
III - a colheita e certificação nos autos 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;  
IV - a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas os incisos I, II e III deste parágrafo, no prazo de 5 (cinco) 
dias;  
V - a manifestação do Ministério Público Eleitoral, após as informações de que tratam as alíneas a e b deste parágrafo, no prazo de 5 (cinco) 
dias;  
VI - as demais providências que entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do órgão técnico, do impugnante ou do Ministério 
Público Eleitoral;  
VII - a abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre, se houver, a impugnação, as informações e os documentos apresentados 
nos autos, no prazo comum de 3 (três) dias; e 
VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que: a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação 
financeira registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, deve ser 
determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e 
aprovadas as respectivas contas; b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do Ministério Público 
Eleitoral, a autoridade judiciária, após ter assegurado o amplo direito de defesa, decide a causa de acordo com os elementos existentes e sua 
livre convicção; c) verificado que a declaração apresentada não retrata a verdade, a autoridade judiciária deve determinar a aplicação das 
sanções cabíveis ao órgão partidário e seus responsáveis, na forma do art. 46 dessa resolução e a extração de cópias para encaminhamento 
ao Ministério Público Eleitoral para apuração da prática de crime eleitoral, em especial, o previsto no art. 350 do Código Eleitoral. 
O parecer técnico e a manifestação ministerial foram pela aprovação com ressalva, uma vez que a declaração de ausência de movimentação 
financeira foi intempestiva. 
Ante o exposto, JULGO APROVADAS, com ressalvas, as contas do Partido Democrático Trabalhista – PDT, do Município de Cantagalo/PR, do 
exercício financeiro 2016, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.464/15. 
Após o trânsito em julgado, arquivem-se. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o partido e o MP. 
Cantagalo, 05 de julho de 2017. 
CAMILA DE MELO MATTIOLI GUSMÃO SERRA FIGUEIREDO 
Juíza Eleitoral 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 22-85.2017.6.16.0203 
INTERESSADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB 
MUNICÍPIO: CANTAGALO/PR 
ADVOGADO: HOELITON KONJUNSKI DE ANDRADE (OAB/PR: 59.651) 
Intimação, na forma da lei, do partido, através de seu advogado, sobre o conteúdo da r. sentença proferida pela MMª Juíza Eleitoral nos autos 
acima mencionados: 
Trata-se de prestação de contas. 
Após regular trâmite, aportou parecer técnico favorável à aprovação das contas anual do partido. 
O Ministério Público se manifestou pela aprovação das contas. 
É o relatório. DECIDO. 
A prestação de contas anual dos partidos políticos está disciplinada no art. 32 da Lei n. 9.096/95, que estabelece a data limite de 30 de 
abril do ano seguinte para a apresentação do balanço contábil do exercício findo.  
Ademais, o art. 37 da Lei n.  9.096/95 é claro ao sancionar os partidos políticos omissos na prestação de contas anual com a suspensão do 
repasse das contas do fundo partidário, sujeitando os responsáveis às penas da lei. 
No mesmo sentido, dispõe o art. 28 da Resolução n. 23.464/2015 - TSE: 
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deverá apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente, até 30 
de abril do ano subsequente, dirigindo-as ao: 
I - Juízo Eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal; 
(...) 
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em 
dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo 
estipulado no caput e deve ser: 
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet; 
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração 
prestada; III entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e IV - processada na forma do 
disposto nos arts. 45 e seguintes desta resolução. 
Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28 desta resolução, a 
autoridade judiciária determina, sucessivamente: 
 I - a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico ou, se não houver, em cartório, com o nome de todos os órgãos partidários e 
respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no 
prazo de 3 (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;  
II - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 31 do art. 61 desta resolução;  
III - a colheita e certificação nos autos 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;  
IV - a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas os incisos I, II e III deste parágrafo, no prazo de 5 (cinco) 
dias;  
V - a manifestação do Ministério Público Eleitoral, após as informações de que tratam as alíneas a e b deste parágrafo, no prazo de 5 (cinco) 
dias;  
VI - as demais providências que entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do órgão técnico, do impugnante ou do Ministério 
Público Eleitoral;  
VII - a abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre, se houver, a impugnação, as informações e os documentos apresentados 
nos autos, no prazo comum de 3 (três) dias; e 
VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que: a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação 
financeira registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, deve ser 
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determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e 
aprovadas as respectivas contas; b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do Ministério Público 
Eleitoral, a autoridade judiciária, após ter assegurado o amplo direito de defesa, decide a causa de acordo com os elementos existentes e sua 
livre convicção; c) verificado que a declaração apresentada não retrata a verdade, a autoridade judiciária deve determinar a aplicação das 
sanções cabíveis ao órgão partidário e seus responsáveis, na forma do art. 46 dessa resolução e a extração de cópias para encaminhamento 
ao Ministério Público Eleitoral para apuração da prática de crime eleitoral, em especial, o previsto no art. 350 do Código Eleitoral. 
O parecer técnico e a manifestação ministerial foram pela aprovação das contas, uma vez que cumpridas todas as disposições constantes na 
Resolução n. 23.464/15, especialmente as do art. 45. 
Ante o exposto, JULGO APROVADAS as contas do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, do Município de Cantagalo/PR, do 
exercício financeiro 2016, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.464/15. 
Após o trânsito em julgado, arquivem-se. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o partido e o MP. 
Cantagalo, 05 de julho de 2017. 
CAMILA DE MELO MATTIOLI GUSMÃO SERRA FIGUEIREDO 
Juíza Eleitoral 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 59-15.2017.6.16.0203 
INTERESSADO: PARTIDO PROGRESSISTA - PP 
MUNICÍPIO: CANTAGALO/PR 
ADVOGADO: HOELITON KONJUNSKI DE ANDRADE (OAB/PR: 59.651) 
Intimação, na forma da lei, do partido, através de seu advogado, sobre o conteúdo da r. sentença proferida pela MMª Juíza Eleitoral nos autos 
acima mencionados: 
Trata-se de prestação de contas. 
Após regular trâmite, aportou parecer técnico favorável à aprovação com ressalva, das contas anual do partido. 
O Ministério Público se manifestou pela aprovação das contas, com ressalva. 
É o relatório. DECIDO. 
A prestação de contas anual dos partidos políticos está disciplinada no art. 32 da Lei n. 9.096/95, que estabelece a data limite de 30 de 
abril do ano seguinte para a apresentação do balanço contábil do exercício findo.  
Ademais, o art. 37 da Lei n.  9.096/95 é claro ao sancionar os partidos políticos omissos na prestação de contas anual com a suspensão do 
repasse das contas do fundo partidário, sujeitando os responsáveis às penas da lei. 
No mesmo sentido, dispõe o art. 28 da Resolução n. 23.464/2015 - TSE: 
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deverá apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente, até 30 
de abril do ano subsequente, dirigindo-as ao: 
I - Juízo Eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal; 
(...) 
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em 
dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo 
estipulado no caput e deve ser: 
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet; 
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração 
prestada; III entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e IV - processada na forma do 
disposto nos arts. 45 e seguintes desta resolução. 
Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28 desta resolução, a 
autoridade judiciária determina, sucessivamente: 
 I - a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico ou, se não houver, em cartório, com o nome de todos os órgãos partidários e 
respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no 
prazo de 3 (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;  
II - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 31 do art. 61 desta resolução;  
III - a colheita e certificação nos autos 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;  
IV - a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas os incisos I, II e III deste parágrafo, no prazo de 5 (cinco) 
dias;  
V - a manifestação do Ministério Público Eleitoral, após as informações de que tratam as alíneas a e b deste parágrafo, no prazo de 5 (cinco) 
dias;  
VI - as demais providências que entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do órgão técnico, do impugnante ou do Ministério 
Público Eleitoral;  
VII - a abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre, se houver, a impugnação, as informações e os documentos apresentados 
nos autos, no prazo comum de 3 (três) dias; e 
VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que: a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação 
financeira registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, deve ser 
determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e 
aprovadas as respectivas contas; b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do Ministério Público 
Eleitoral, a autoridade judiciária, após ter assegurado o amplo direito de defesa, decide a causa de acordo com os elementos existentes e sua 
livre convicção; c) verificado que a declaração apresentada não retrata a verdade, a autoridade judiciária deve determinar a aplicação das 
sanções cabíveis ao órgão partidário e seus responsáveis, na forma do art. 46 dessa resolução e a extração de cópias para encaminhamento 
ao Ministério Público Eleitoral para apuração da prática de crime eleitoral, em especial, o previsto no art. 350 do Código Eleitoral. 
O parecer técnico e a manifestação ministerial foram pela aprovação com ressalva, uma vez que a declaração de ausência de movimentação 
financeira foi intempestiva. 
Ante o exposto, JULGO APROVADAS, com ressalvas, as contas do Partido Progressista – PP, do Município de Cantagalo/PR, do exercício 
financeiro 2016, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.464/15. 
Após o trânsito em julgado, arquivem-se. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o partido e o MP. 
Cantagalo, 05 de julho de 2017. 



Ano IX - Número 124 Curitiba, terça-feira, 11 de julho de 2017 Página 140 

 

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 

CAMILA DE MELO MATTIOLI GUSMÃO SERRA FIGUEIREDO 
Juíza Eleitoral 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 40-09.2017.6.16.0203 
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC 
MUNICÍPIO: CANTAGALO/PR 
ADVOGADO: HOELITON KONJUNSKI DE ANDRADE (OAB/PR: 59.651) 
Intimação, na forma da lei, do partido, através de seu advogado, sobre o conteúdo da r. sentença proferida pela MMª Juíza Eleitoral nos autos 
acima mencionados: 
Trata-se de prestação de contas. 
Após regular trâmite, aportou parecer técnico favorável à aprovação com ressalva, das contas anual do partido. 
O Ministério Público se manifestou pela aprovação das contas, com ressalva. 
É o relatório. DECIDO. 
A prestação de contas anual dos partidos políticos está disciplinada no art. 32 da Lei n. 9.096/95, que estabelece a data limite de 30 de 
abril do ano seguinte para a apresentação do balanço contábil do exercício findo.  
Ademais, o art. 37 da Lei n.  9.096/95 é claro ao sancionar os partidos políticos omissos na prestação de contas anual com a suspensão do 
repasse das contas do fundo partidário, sujeitando os responsáveis às penas da lei. 
No mesmo sentido, dispõe o art. 28 da Resolução n. 23.464/2015 - TSE: 
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deverá apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente, até 30 
de abril do ano subsequente, dirigindo-as ao: 
I - Juízo Eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal; 
(...) 
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em 
dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo 
estipulado no caput e deve ser: 
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet; 
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração 
prestada; III entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e IV - processada na forma do 
disposto nos arts. 45 e seguintes desta resolução. 
Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28 desta resolução, a 
autoridade judiciária determina, sucessivamente: 
 I - a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico ou, se não houver, em cartório, com o nome de todos os órgãos partidários e 
respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no 
prazo de 3 (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;  
II - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 31 do art. 61 desta resolução;  
III - a colheita e certificação nos autos 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;  
IV - a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas os incisos I, II e III deste parágrafo, no prazo de 5 (cinco) 
dias;  
V - a manifestação do Ministério Público Eleitoral, após as informações de que tratam as alíneas a e b deste parágrafo, no prazo de 5 (cinco) 
dias;  
VI - as demais providências que entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do órgão técnico, do impugnante ou do Ministério 
Público Eleitoral;  
VII - a abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre, se houver, a impugnação, as informações e os documentos apresentados 
nos autos, no prazo comum de 3 (três) dias; e 
VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que: a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação 
financeira registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, deve ser 
determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e 
aprovadas as respectivas contas; b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do Ministério Público 
Eleitoral, a autoridade judiciária, após ter assegurado o amplo direito de defesa, decide a causa de acordo com os elementos existentes e sua 
livre convicção; c) verificado que a declaração apresentada não retrata a verdade, a autoridade judiciária deve determinar a aplicação das 
sanções cabíveis ao órgão partidário e seus responsáveis, na forma do art. 46 dessa resolução e a extração de cópias para encaminhamento 
ao Ministério Público Eleitoral para apuração da prática de crime eleitoral, em especial, o previsto no art. 350 do Código Eleitoral. 
O parecer técnico e a manifestação ministerial foram pela aprovação com ressalva, uma vez que a declaração de ausência de movimentação 
financeira foi intempestiva. 
Ante o exposto, JULGO APROVADAS, com ressalvas, as contas do Partido Social Cristão – PSC, do Município de Cantagalo/PR, do exercício 
financeiro 2016, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.464/15. 
Após o trânsito em julgado, arquivem-se. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o partido e o MP. 
Cantagalo, 05 de julho de 2017. 
CAMILA DE MELO MATTIOLI GUSMÃO SERRA FIGUEIREDO 
Juíza Eleitoral 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 43-61.2017.6.16.0203 
INTERESSADO: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN 
MUNICÍPIO: CANTAGALO/PR 
ADVOGADO: FLADEMIR BORELLI (OAB/PR: 69.876) 
Intimação, na forma da lei, do partido, através de seu advogado, sobre o conteúdo da r. sentença proferida pela MMª Juíza Eleitoral nos autos 
acima mencionados: 
Trata-se de prestação de contas. 
Após regular trâmite, aportou parecer técnico favorável à aprovação com ressalva, das contas anual do partido. 
O Ministério Público se manifestou pela aprovação das contas, com ressalva. 
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É o relatório. DECIDO. 
A prestação de contas anual dos partidos políticos está disciplinada no art. 32 da Lei n. 9.096/95, que estabelece a data limite de 30 de 
abril do ano seguinte para a apresentação do balanço contábil do exercício findo.  
Ademais, o art. 37 da Lei n.  9.096/95 é claro ao sancionar os partidos políticos omissos na prestação de contas anual com a suspensão do 
repasse das contas do fundo partidário, sujeitando os responsáveis às penas da lei. 
No mesmo sentido, dispõe o art. 28 da Resolução n. 23.464/2015 - TSE: 
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deverá apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente, até 30 
de abril do ano subsequente, dirigindo-as ao: 
I - Juízo Eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal; 
(...) 
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em 
dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo 
estipulado no caput e deve ser: 
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet; 
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração 
prestada; III entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e IV - processada na forma do 
disposto nos arts. 45 e seguintes desta resolução. 
Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28 desta resolução, a 
autoridade judiciária determina, sucessivamente: 
 I - a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico ou, se não houver, em cartório, com o nome de todos os órgãos partidários e 
respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no 
prazo de 3 (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;  
II - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 31 do art. 61 desta resolução;  
III - a colheita e certificação nos autos 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;  
IV - a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas os incisos I, II e III deste parágrafo, no prazo de 5 (cinco) 
dias;  
V - a manifestação do Ministério Público Eleitoral, após as informações de que tratam as alíneas a e b deste parágrafo, no prazo de 5 (cinco) 
dias;  
VI - as demais providências que entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do órgão técnico, do impugnante ou do Ministério 
Público Eleitoral;  
VII - a abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre, se houver, a impugnação, as informações e os documentos apresentados 
nos autos, no prazo comum de 3 (três) dias; e 
VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que: a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação 
financeira registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, deve ser 
determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e 
aprovadas as respectivas contas; b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do Ministério Público 
Eleitoral, a autoridade judiciária, após ter assegurado o amplo direito de defesa, decide a causa de acordo com os elementos existentes e sua 
livre convicção; c) verificado que a declaração apresentada não retrata a verdade, a autoridade judiciária deve determinar a aplicação das 
sanções cabíveis ao órgão partidário e seus responsáveis, na forma do art. 46 dessa resolução e a extração de cópias para encaminhamento 
ao Ministério Público Eleitoral para apuração da prática de crime eleitoral, em especial, o previsto no art. 350 do Código Eleitoral. 
 
O parecer técnico e a manifestação ministerial foram pela aprovação com ressalva, uma vez que a declaração de ausência de movimentação 
financeira foi intempestiva. 
Ante o exposto, JULGO APROVADAS, com ressalvas, as contas do Partido Trabalhista Nacional – PTN, do Município de Cantagalo/PR, do 
exercício financeiro 2016, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.464/15. 
Após o trânsito em julgado, arquivem-se. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o partido e o MP. 
Cantagalo, 05 de julho de 2017. 
CAMILA DE MELO MATTIOLI GUSMÃO SERRA FIGUEIREDO 
Juíza Eleitoral 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 55-75.2017.6.16.0203 
INTERESSADO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC 
MUNICÍPIO: CANTAGALO/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 da r. sentença proferida pela MMª Juíza Eleitoral nos autos 
acima mencionados: 
Trata-se de prestação de contas. 
Após regular trâmite, aportou parecer técnico favorável à aprovação com ressalva, das contas anual do partido. 
O Ministério Público se manifestou pela aprovação das contas, com ressalva. 
É o relatório. DECIDO. 
A prestação de contas anual dos partidos políticos está disciplinada no art. 32 da Lei n. 9.096/95, que estabelece a data limite de 30 de 
abril do ano seguinte para a apresentação do balanço contábil do exercício findo.  
Ademais, o art. 37 da Lei n.  9.096/95 é claro ao sancionar os partidos políticos omissos na prestação de contas anual com a suspensão do 
repasse das contas do fundo partidário, sujeitando os responsáveis às penas da lei. 
No mesmo sentido, dispõe o art. 28 da Resolução n. 23.464/2015 - TSE: 
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deverá apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente, até 30 
de abril do ano subsequente, dirigindo-as ao: 
I - Juízo Eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal; 
(...) 
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§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em 
dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo 
estipulado no caput e deve ser: 
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet; 
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração 
prestada; III entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e IV - processada na forma do 
disposto nos arts. 45 e seguintes desta resolução. 
Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28 desta resolução, a 
autoridade judiciária determina, sucessivamente: 
 I - a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico ou, se não houver, em cartório, com o nome de todos os órgãos partidários e 
respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no 
prazo de 3 (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;  
II - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 31 do art. 61 desta resolução;  
III - a colheita e certificação nos autos 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;  
IV - a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas os incisos I, II e III deste parágrafo, no prazo de 5 (cinco) 
dias;  
V - a manifestação do Ministério Público Eleitoral, após as informações de que tratam as alíneas a e b deste parágrafo, no prazo de 5 (cinco) 
dias;  
VI - as demais providências que entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do órgão técnico, do impugnante ou do Ministério 
Público Eleitoral;  
VII - a abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre, se houver, a impugnação, as informações e os documentos apresentados 
nos autos, no prazo comum de 3 (três) dias; e 
VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que: a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação 
financeira registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, deve ser 
determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e 
aprovadas as respectivas contas; b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do Ministério Público 
Eleitoral, a autoridade judiciária, após ter assegurado o amplo direito de defesa, decide a causa de acordo com os elementos existentes e sua 
livre convicção; c) verificado que a declaração apresentada não retrata a verdade, a autoridade judiciária deve determinar a aplicação das 
sanções cabíveis ao órgão partidário e seus responsáveis, na forma do art. 46 dessa resolução e a extração de cópias para encaminhamento 
ao Ministério Público Eleitoral para apuração da prática de crime eleitoral, em especial, o previsto no art. 350 do Código Eleitoral. 
O parecer técnico e a manifestação ministerial foram pela aprovação com ressalva, uma vez que a declaração de ausência de movimentação 
financeira foi intempestiva. 
Ante o exposto, JULGO APROVADAS, com ressalvas, as contas do Partido Trabalhista Cristão – PTC, do Município de Cantagalo/PR, do 
exercício financeiro 2016, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.464/15. 
Após o trânsito em julgado, arquivem-se. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o partido e o MP. 
Cantagalo, 05 de julho de 2017. 
CAMILA DE MELO MATTIOLI GUSMÃO SERRA FIGUEIREDO 
Juíza Eleitoral 
 
  

204ª Zona Eleitoral 
 
Atos do juiz eleitoral 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS - INTIMAÇÃO 
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 140-92.2016.6.16.0204 
CANDIDATO/PREFEITO: Phelipe Abib Mansur 
ADVOGADO(A): Elvis Gimenes – OAB/PR 17.922 
MUNICÍPIO: Foz do Iguaçu/PR 
 
“Considerando que o candidato em suas argumentações de fls. 405/409 reconhece que houve erros em sua Prestação de Contas e estes 
implicam em alteração no próprio resultado da prestação apresentada, intime-se para que retifique a prestação de contas no prazo de 03 (três) 
dias, sanando os erros cometidos, conforme o disposto no art. 65, I da Resolução 23.463/2015. 
Foz do Iguaçu, 07 de julho de 2017. 
Juliana Arantes Zanin Vieira 
Juíza Eleitoral” 
 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS - INTIMAÇÃO 
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 108-53.2017.6.16.0204 
Interessado: Partido da República – PR  
ADVOGADO(A): Patricia Gottardello Foster Ruiz – OAB/PR 33.586 
MUNICÍPIO: Foz do Iguaçu/PR 
 
“Intime-se, novamente, o Partido da República – PR para que junte aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias o balanço patrimonial referente ao 
exercício de 2016, conforme exige a Resolução 23.464/2015 em seu art. 4º, V, alínea “a”. 
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Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br 

Intime-se, ainda, para apresentar o Balanço Patrimonial também em meio eletrônico, com formatação adequada (.doc), no mesmo prazo. 
Com o cumprimento cumpram-se os itens 2 e seguintes do despacho de fls. 46. 
Foz do Iguaçu, 07 de julho de 2017. 
Juliana Arantes Zanin Vieira 
Juíza Eleitoral” 
 
  

206ª Zona Eleitoral 
 
Atos do juiz eleitoral 
 

Edital 
EDITAL N.º 36/2017 
 
A Excelentíssima Senhora Doutora, ANA ISABEL ANTUNES MAZZOTINI RAMOS, MMª. Juíza da 206ª Zona Eleitoral de SARANDI/PR, no uso 
de suas atribuições legais, 
 
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, conforme disposto no artigo 45, I da Resolução TSE nº 
23.464/2015, relação dos partidos políticos que apresentaram declaração de ausência de movimentação de recursos nesta 206ª Zona Eleitoral, 
relativas ao exercício financeiro de 2016, conforme abaixo relacionas. 
 

Protocolo Autos Partido Responsável 
48.951/2017 27-98.2017.6.16.0206 PSC Jose Roberto Grava 
45.719/2017 26-16.2017.6.16.0206 REDE Wesley de Assis Morais 
63.435/2017 41-82.2017.6.16.0206 SD Jose Zeno Fachin 
61.450/2017 42-67.2017.6.16.0206 PSDB Walter Volpato 
58.375/2017 43-52.2017.6.16.0206 PRP Valdir Affonso da Silva 
58.377/2017 44-37.2017.6.16.0206 PTdoB Andreia Cristina Pinheiro da Silva 
61.451/2017 45-22.2017.6.16.0206 PR Walter Volpato Junior 

 
Nos termos do artigo 45, I da Resolução TSE nº 23.464/2015, poderá qualquer interessado no prazo de 3 (três) dias contados da publicação 
deste edital apresentar impugnação, sendo presentado em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de 
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período. 
  
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a excelentíssima senhora Juíza Eleitoral que fosse enviado para publicação o presente 
edital, pelo prazo de 3 (três) dias, no DJE (Diário da Justiça Eletrônico) do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. 
 
Expedido nesta cidade de Sarandi/PR, aos 07 dias do mês de julho do ano de 2017. Eu, _________ Paulo Ricardo M Hokazono, técnico 
judiciário, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MMª. Juíza Eleitoral.  
 
ANA ISABEL ANTUNES MAZZOTINI RAMOS 
JUÍZA ELEITORAL DA 206ª ZONA ELEITORAL 
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