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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias

PORTARIA Nº 588/2017
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 22, inciso XIV, do Regimento Interno deste Tribunal, de conformidade com o
disposto na Resolução nº 480/2006-TRE, de 18.01.2006 e considerando o contido no PAD nº 13580/2017-TRE,
RESOLVE
TORNAR SEM EFEITO o item “4” da Portaria nº 560/2017-PRESID, de 13.10.2017, que designou a Doutora SILVANE CARDOSO PINTO,
Juíza da 142ª Zona Eleitoral da Comarca de UMUARAMA, para atender os serviços da 89ª Zona Eleitoral da referida Comarca, em virtude de
afastamento do Juiz Eleitoral titular, Doutor JAIR ANTONIO BOTURA.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, aos 30 de outubro de 2017.
Des. ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA
Presidente

PORTARIA Nº 592/2017
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 22, inciso XIV, do Regimento Interno deste Tribunal, de conformidade com o
disposto na Resolução nº 480/2006-TRE, de 18.01.2006 e considerando o contido no PAD nº 12703/2017-TRE,
RESOLVE
RETIFICAR parcialmente o item “1” da Portaria 518/2017-PRESID, de 26.09.2017, que designou os Magistrados a seguir nominados para
atenderem os serviços das Zonas Eleitorais indicadas, nos períodos discriminados, em virtude de afastamento dos Juízes de Direito Titulares,
para que onde se lê:
ITE
M

MAGISTRADO

TITULAR

DESIGNAÇÃO
PARA ATENDER

MOTIVO/PERÍODO
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Hugo Michelini Junior

V. CRIMINAL E ANEXOS
de SÃO MIGUEL DO
IGUAÇU

122ª SÃO
IGUAÇU

MIGUEL

ITE
M

MAGISTRADO

TITULAR

DESIGNAÇÃO
PARA ATENDER

1

Hugo Michelini Junior

V. CRIMINAL E ANEXOS
de SÃO MIGUEL DO
IGUAÇU

122ª SÃO
IGUAÇU
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DO

Licença particular, em
01.09.2017;
LTS, em 25.09.2017

Leia-se:

MIGUEL

MOTIVO/PERÍODO
DO

Licença particular, em
01.09.2017

PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, aos 31 de outubro de 2017.
Des. ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA
Presidente

PORTARIA Nº 594/2017
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 22, inciso XIV, do Regimento Interno deste Tribunal, de conformidade com o
disposto na Resolução nº 480/2006-TRE, de 18.01.2006 e considerando o contido no PAD nº 11568/2017-TRE,
RESOLVE
RETIFICAR o item “8” da Portaria 469/2017-PRESID, de 04.09.2017, que designou os Magistrados a seguir nominados para atenderem os
serviços das Zonas Eleitorais indicadas, nos períodos discriminados, em virtude de afastamento dos Juízes de Direito Titulares, para que onde
se lê:
ITE
M

MAGISTRADO

TITULAR

DESIGNAÇÃO
PARA ATENDER

MOTIVO/PERÍODO

8

Guilherme
Aranda
Castro dos Santos

133ª BARBOSA FERRAZ

132ª SÃO JOÃO DO
IVAÍ

Licença
particular,
em
22.09.2017;
em
06
e
16.10.2017

ITE
M

MAGISTRADO

TITULAR

DESIGNAÇÃO
PARA ATENDER

MOTIVO/PERÍODO

8

Guilherme
Aranda
Castro dos Santos

133ª BARBOSA FERRAZ

132ª SÃO JOÃO DO
IVAÍ

Licença
particular,
22.09.2017 e 16.10.2017

em

Livia Antunes Caetano

34ª SJ de IVAIPORÃ

Licença
particular,
06.10.2017

em

Leia-se:

PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, aos 31 de outubro de 2017.
Des. ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA
Presidente

PORTARIA Nº 595/2017
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 22, inciso XIV, do Regimento Interno deste Tribunal, de conformidade com o
disposto na Resolução nº 480/2006-TRE, de 18.01.2006 e considerando o contido no PAD nº 11257/2017-TRE,
RESOLVE
RETIFICAR o item “7” da Portaria 436/2017-PRESID, de 25.08.2017, que designou os Magistrados a seguir nominados para atenderem os
serviços das Zonas Eleitorais indicadas, nos períodos discriminados, em virtude de afastamento dos Juízes de Direito Titulares, para que onde
se lê:
ITE
M

MAGISTRADO

TITULAR

DESIGNAÇÃO
PARA ATENDER

MOTIVO/PERÍODO
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7

Carlos Gregorio
Bezerra Guerra

101ª CORONEL VIVIDA

47ª CLEVELÂNDIA

Férias, 25 e 26.09.2017

ITE
M

MAGISTRADO

TITULAR

DESIGNAÇÃO
PARA ATENDER

MOTIVO/PERÍODO

7

Carlos Gregorio
Bezerra Guerra

101ª CORONEL VIVIDA

47ª CLEVELÂNDIA

Férias, em 25.09.2017

Leia-se:

Eduardo
Pinheiro
Vianna

Ressetti
Marques

V. CÍVEL E ANEXOS de
PALMAS

Férias, em 26.09.2017

PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, aos 31 de outubro de 2017.
Des. ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA
Presidente

PORTARIA Nº 596/2017
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 22, inciso XIV, do Regimento Interno deste Tribunal, de conformidade com o
disposto na Resolução nº 480/2006-TRE, de 18.01.2006 e considerando o contido no PAD nº 13065/2017-TRE,
RESOLVE
RETIFICAR o item “2” da Portaria 532/2017-PRESID, de 02.10.2017, que designou os Magistrados a seguir nominados para atenderem os
serviços das Zonas Eleitorais indicadas, nos períodos discriminados, em virtude de afastamento dos Juízes de Direito Titulares, para que onde
se lê:
ITE
M
2

MAGISTRADO

ITE
M
2

MAGISTRADO

Carolina Arantes
Conceição Nunes

TITULAR
da

182ª CAMPO LARGO

DESIGNAÇÃO
PARA ATENDER
9ª CAMPO LARGO

MOTIVO/PERÍODO

DESIGNAÇÃO
PARA ATENDER
9ª CAMPO LARGO

MOTIVO/PERÍODO

Licença
Maternidade,
28.09.2017 a 26.03.2018

Leia-se:

Carolina Arantes
Conceição Nunes

TITULAR
da

182ª CAMPO LARGO

Licença
Maternidade,
27.09.2017 a 25.03.2018

PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, aos 31 de outubro de 2017.
Des. ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA
Presidente

PORTARIA Nº 600/2017
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 22, inciso XIV, do Regimento Interno deste Tribunal, de conformidade com o
disposto na Resolução nº 480/2006-TRE, de 18.01.2006 e considerando o contido no PAD nº 10063/2017-TRE,
RESOLVE
RETIFICAR o item “2” da Portaria 379/2017-PRESID, de 27.07.2017, que designou os Magistrados a seguir nominados para atenderem os
serviços das Zonas Eleitorais indicadas, nos períodos discriminados, em virtude de afastamento dos Juízes de Direito Titulares, para que onde
se lê:
ITE
M
2

MAGISTRADO

TITULAR

ANA PAULA BECKER

181ª CAMBÉ

DESIGNAÇÃO
PARA ATENDER
78ª CAMBÉ

MOTIVO/PERÍODO
Licença especial, 18.09 a
10.10.2017

Leia-se:
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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MAGISTRADO

TITULAR

ANA PAULA BECKER

181ª CAMBÉ

DESIGNAÇÃO
PARA ATENDER
78ª CAMBÉ
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MOTIVO/PERÍODO
Licença especial, 18.09 a
05.10.2017

PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, aos 03 de novembro de 2017.
Des. ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA
Presidente

PORTARIA Nº 601/2017
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 22, inciso XIV, do Regimento Interno deste Tribunal, de conformidade com o
disposto na Resolução nº 480/2006-TRE, de 18.01.2006 e considerando o contido no PAD nº 12372/2017-TRE,
RESOLVE
RETIFICAR o item “4” da Portaria 504/2017-PRESID, de 21.09.2017, que designou os Magistrados a seguir nominados para atenderem os
serviços das Zonas Eleitorais indicadas, nos períodos discriminados, em virtude de afastamento dos Juízes de Direito Titulares, para que onde
se lê:
ITE
M

MAGISTRADO

TITULAR

4

Fabiana Leonel Ayres
Bressan

42ª Zona Eleitoral
LONDRINA

ITE
M

MAGISTRADO

TITULAR

4

Fabiana Leonel Ayres
Bressan

42ª Zona Eleitoral
LONDRINA

DESIGNAÇÃO
PARA ATENDER
41ª LONDRINA

MOTIVO/PERÍODO
Licença
Especial,
20.09.2017 a 02.10.2017

Leia-se:
DESIGNAÇÃO
PARA ATENDER
41ª LONDRINA

MOTIVO/PERÍODO
Licença
Especial,
20.09.2017 a 01.10.2017

PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, aos 03 de novembro de 2017.
Des. ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA
Presidente

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

DIRETORIA-GERAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria Processual - Seção de Autuação e Distribuição
Resenha de Distribuição

Relação n.º 195/2017.
Resenha de Distribuição, realizada no período de 10 de novembro de 2017 a 10 de novembro de 2017, quando foram distribuídos pelo Sistema
de Processamento de Dados os seguintes feitos:
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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Processo Administrativo nº 39-09.2017.6.16.0111 (1)
Origem: TELÊMACO BORBA-PR (111ª ZONA ELEITORAL - TELÊMACO BORBA)
Relator: LUIZ TARO OYAMA
Tipo:
Distribuição ao Corregedor
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 111ª ZONA ELEITORAL

Processo Administrativo nº 41-76.2017.6.16.0111 (2)
Origem: IMBAÚ-PR (111ª ZONA ELEITORAL - TELÊMACO BORBA)
Relator: LUIZ TARO OYAMA
Tipo:
Distribuição ao Corregedor
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 111ª ZONA ELEITORAL

Processo Administrativo nº 59-50.2017.6.16.0062 (3)
Origem: REBOUÇAS-PR (62ª ZONA ELEITORAL - REBOUÇAS)
Relator: LUIZ TARO OYAMA
Tipo:
Distribuição ao Corregedor
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 62ª ZONA ELEITORAL

Processo Administrativo nº 60-35.2017.6.16.0062 (4)
Origem: RIO AZUL-PR (62ª ZONA ELEITORAL - REBOUÇAS)
Relator: LUIZ TARO OYAMA
Tipo:
Distribuição ao Corregedor
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 62ª ZONA ELEITORAL

Processo Administrativo nº 74-69.2017.6.16.0013 (5)
Origem: PALMEIRA-PR (13ª ZONA ELEITORAL - PALMEIRA)
Relator: LUIZ TARO OYAMA
Tipo:
Distribuição ao Corregedor
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 13ª ZONA ELEITORAL

Processo Administrativo nº 75-54.2017.6.16.0013 (6)
Origem: PORTO AMAZONAS-PR (13ª ZONA ELEITORAL - PALMEIRA)
Relator: LUIZ TARO OYAMA
Tipo:
Distribuição ao Corregedor
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 13ª ZONA ELEITORAL

Recurso Eleitoral nº 8-03.2017.6.16.0171
(7)
Origem: CAMPO MAGRO-PR (171ª ZONA ELEITORAL - ALMIRANTE TAMANDARÉ)
Relator: JEAN CARLO LEECK
Tipo:
Distribuição automática
RECORRENTE(S) : LOUVANIR JOÃOZINHO MENEGUSSO
ADVOGADO: JOSÉ ARI NUNES - OAB: 36706/PR
RECORRIDO(S) : JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL

Quadro de distribuição
Relator

Total

LUIZ TARO OYAMA
JEAN CARLO LEECK

6
1

Lista de Processos por Advogado
Advogado
JOSÉ ARI NUNES - OAB: 36706/PR

(7)

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

Ano IX - Número 209

Curitiba, quinta-feira, 16 de novembro de 2017

Página 7

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Coordenadoria de Licitações e Contratos
Acordo de Cooperação Técnica

QUINTO TERMO ADITIVO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 137/2016
Nº PAD 15878/2016 – Originário do Acordo de Cooperação Técnica 137/2016. Partes: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ E
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ. Objeto: Adesão do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ ao Acordo de
Cooperação Técnica nº 137/2016. Valor: SEM VALOR. Fundamentação Legal: lei 8.666/93. Vigência: 23/10/2017 a 29/11/2021. Data de
Assinatura: 23/10/2017.
(a) Dra. Mônica Miranda Gama Monteiro – Diretora-Geral do TRE/PR.

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

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

ZONAS ELEITORAIS
3ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÃO
Prestação de Contas n.º 38-91.2016.6.16.0003
Candidato/Vereador: MERY DORO
Advogado: MOACIR RIBEIRO DE CARVALHO – OAB/PR 29382
Município: Curitiba/PR
1
Trata-se de Autos de Prestação de Contas da candidata MERY DORO protocolada tempestivamente. O edital de prestação
de contas final foi publicado no DJE e foi certificado a ausência de impugnação.
2
O exame pela unidade técnica (folhas 101-103) identificou irregularidades, a candidata foi intimada em 22 de março de
2017 e não se manifestou. Após nova análise permaneceram irregularidades apontadas no parecer pela desaprovação de folhas 111-112,
devidamente intimado em 06 de junho de 2017, a candidata se manteve silente.
3
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das presentes contas de campanha.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
4
No item 2 de folhas 101-102 o analista informou a ausência de 3 notas fiscais emitidas que não foram declaradas, infringindo o que
dispõe o artigo 48, I, g da Resolução 23.463/2015 do Tribunal Superior Eleitoral, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais.
5
Foi ainda detectada, item 3 na folhas 102, divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas e a
registrada nos extratos eletrônicos e a candidata deixou de apresentar o extrato bancário de todo o período, portanto não de cumprindo o
determinado no artigo 48, II, a, da resolução 23.463/2015.
6
Não foram declarados os gastos com serviços de advocacia e de contabilidade contrariando o disposto no artigo 29 § 1º da resolução
23.463/2015.
7
Fica claro que a candidata infringiu o disposto nos dispositivos acima citados, e o desrespeito ao artigo 48, incisos I e II da resolução
23.463 são irregularidades graves que ensejam a desaprovação de suas contas. Portanto, julgo DESAPROVADAS as contas prestadas pela
candidata MERY DORO com fundamento no art. 68, inc. III, da Resolução/TSE nº 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Após o trânsito em julgado e as devidas anotações, arquivem-se.
Curitiba, 30 de outubro de 2017.
Daniel Ribeiro Surdi de Avelar
Juiz Eleitoral

Prestação de Contas n.º 76-06.2016.6.16.0003
Candidato/Vereador: ALEXSANDRO PITER ROSA
Advogado: GILBERTO CORREA DA SILVA JUNIOR – OAB/PR 77498
Município: Curitiba/PR
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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1
Trata-se de Autos de Prestação de Contas do candidato ALEXSANDRO PITER ROSA protocolada tempestivamente. O
edital de prestação de contas final foi publicado no DJE e foi certificado a ausência de impugnação.
2
O exame pela unidade técnica (folhas 70-71) identificou irregularidades, o candidato foi intimado em 15 de março de 2017
e não se manifestou. Após nova análise permaneceram irregularidades apontadas no parecer pela desaprovação de folhas 76-77,
devidamente intimado em 06 de junho de 2017, o candidato se manteve silente.
3
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das presentes contas de campanha.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
4
No item 3 de folhas 70-71 o analista informou a ausência de nota fiscal eletrônica emitida por Jefferson Garcia Ribeiro ME que não foi declarada, infringindo o que dispõe o artigo 48, I, g da Resolução 23.463/2015 do Tribunal Superior Eleitoral, revelando indícios
de omissão de gastos eleitorais.
5
Não foram declarados os gastos com serviços de advocacia e de contabilidade contrariando o disposto no artigo 29 § 1º da resolução
23.463/2015.
6
Fica claro que o candidato infringiu o disposto nos dispositivos acima citados, e o desrespeito ao artigos 48 da resolução 23.463 é
irregularidade grave que enseja a desaprovação de suas contas. Portanto, julgo DESAPROVADAS as contas prestadas pelo candidato
ALEXSANDRO PITER ROSA com fundamento no art. 68, inc. III, da Resolução/TSE nº 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Após o trânsito em julgado e as devidas anotações, arquivem-se.
Curitiba, 30 de outubro de 2017.
Daniel Ribeiro Surdi de Avelar
Juiz Eleitoral

Prestação de Contas n.º 174-88.2016.6.16.0003
Candidato/Vereador: CLAUDIO CLAUDINO DE BARROS
Advogado: ADEMIR TOMAZ DE LIMA – OAB/PR 35075
Município: Curitiba/PR
1
Trata-se de Autos de Prestação de Contas do candidato CLAUDIO CLAUDINO DE BARROS protocolada
intempestivamente. O edital de prestação de contas final foi publicado no DJE e foi certificado a ausência de impugnação.
2
O exame pela unidade técnica (folhas 58-59) identificou irregularidades, o candidato foi intimado em 29 de março de 2017
e não se manifestou. Após nova análise permaneceram irregularidades apontadas no parecer pela desaprovação de folhas 66-67,
devidamente intimado em 06 de junho de 2017, o candidato se manteve silente.
3
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das presentes contas de campanha.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
4
Conforme apontado no item 2 de folhas 59 o candidato deixou de apresentar o extrato bancário, portanto não de cumprindo
o determinado no artigo 48, II,,a, da resolução 23.463/2015.
5
O candidato, em folhas 13, informa que existem despesas com combustíveis no entanto não há o correspondente registro de locações,
cessões de veículos ou publicidade com carro de som, contrariando o disposto no artigo 48, I, g da Resolução 23.463/2015
6
Não foram declarados os gastos com serviços de advocacia e de contabilidade contrariando o disposto no artigo 29 § 1º da resolução
23.463/2015.
7
Fica claro que o candidato infringiu o disposto nos dispositivos acima citados, e o desrespeito ao artigo 48, incisos I e II da resolução
23.463 são irregularidades graves que ensejam a desaprovação de suas contas. Portanto, julgo DESAPROVADAS as contas prestadas pelo
candidato CLAUDIO CLAUDINO DE BARROS com fundamento no art. 68, inc. III, da Resolução/TSE nº 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Após o trânsito em julgado e as devidas anotações, arquivem-se.
Curitiba, 30 de outubro de 2017.
Daniel Ribeiro Surdi de Avelar
Juiz Eleitoral

Prestação de Contas n.º 31-02. 2016.6.16.0003
Candidato/Vereador: LUIZ CARLOS DEM JESUS
Advogado: MOACIR RIBEIRO DE CARVALHO – OAB/PR 29.382
Município: Curitiba/PR
1
Trata-se de Autos de Prestação de Contas do candidato LUIZ CARLOS DE JESUS protocolada intempestivamente em 24
de fevereiro de 2017. O edital de prestação de contas final foi publicado no DJE e foi certificado a ausência de impugnação.
2
O exame pela unidade técnica (folhas 58-59) identificou irregularidades, o candidato foi intimado em 4 de abril de 2017 e
não se manifestou. Após nova análise permaneceram irregularidades apontadas no parecer pela desaprovação de folhas 64-65, devidamente
intimado em 31 de maio de 2017, o candidato se manteve silente.
3
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das presentes contas de campanha.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
4
O candidato informa em folhas 20 que teve R$ 139,40 de despesas e não informa a origem dos recursos, que não
tramitaram pela conta corrente, conforme demostrado no extrato em folhas 29, contrariando o disposto no artigo 22 § 3º da lei 9504/97 e o § 4º
do artigo 24 da mesma lei.
5
Não foram declarados os gastos com serviços de advocacia e de contabilidade contrariando o disposto no artigo 29 § 1º da resolução
23.463/2015.

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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6
Fica claro que o candidato infringiu o disposto nos dispositivos acima citados, e o desrespeito ao artigo 22, § 3º da lei das eleições é
irregularidade grave que enseja a desaprovação de suas contas. Portanto, julgo DESAPROVADAS as contas prestadas pelo candidato LUIZ
CARLOS DE JESUS, com fundamento no art. 68, inc. III, da Resolução/TSE nº 23.463/2015.
7
Considerando que o prestador foi intimado duas vezes para se manifestar sobre a irregularidade e não o fez e considerando o disposto
no artigo 26 da resolução 23.463/2015 determino que os valores de fontes não identificadas nesta prestação de contas, ou sejam R$ 139,40
sejam recolhidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de recolhimento da União, na forma do paragrafo 2º desse mesmo artigo.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Cientifique-se aos Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e as devidas anotações, arquive-se.
Curitiba, 30 de outubro de 2017.
Daniel Ribeiro Surdi de Avelar
Juiz Eleitoral

Prestação de Contas n.º 129-84.2016.6.16.0003
Candidato/Vereador: MARIO CELSO ANDREATTA
Advogado: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO – OAB/PR 34199
Município: Curitiba/PR
1
Trata-se de Autos de Prestação de Contas do candidato MARIO CELSO ANDREATTA protocolada intempestivamente. O
edital de prestação de contas final foi publicado no DJE e foi certificado a ausência de impugnação.
2
O exame pela unidade técnica (folhas 50-51) identificou irregularidades, o candidato foi intimado em 15 de março de 2017
e não se manifestou. Após nova análise permaneceram irregularidades apontadas no parecer pela desaprovação de folhas 56-57,
devidamente intimado em 06 de junho de 2017, o candidato se manteve silente.
3
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das presentes contas de campanha.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
4
O candidato informa, em folhas 09, que houve sobra de campanha no valor de R$ 54,85, no entanto não apresenta os
comprovantes de transferência desses valores para o partido, contrariando o disposto no artigo 46 § 1º a 4º da Resolução 23.463/2015 do
Tribunal Superior Eleitoral.
5
No item 2 de folhas 50-51 o analista informou a ausência de 1 nota fiscal eletrônica emitida por Contacto Contabilidade e
Assessoria- ME que não foi declarada, infringindo o que dispõe o artigo 48, I, g da Resolução 23.463/2015 do Tribunal Superior Eleitoral,
revelando indícios de omissão de gastos eleitorais.
6
Não foram declarados os gastos com serviços de advocacia e de contabilidade contrariando o disposto no artigo 29 § 1º da resolução
23.463/2015.
7
Fica claro que o candidato infringiu o disposto nos dispositivos acima citados, e o desrespeito aos artigos 46 e 48 da resolução 23.463
são irregularidades graves que ensejam a desaprovação de suas contas. Portanto, julgo DESAPROVADAS as contas prestadas pelo candidato
MARIO CELSO ANDREATTA com fundamento no art. 68, inc. III, da Resolução/TSE nº 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Após o trânsito em julgado e as devidas anotações, arquivem-se.
Curitiba, 30 de outubro de 2017.
Daniel Ribeiro Surdi de Avelar
Juiz Eleitoral

Prestação de Contas n.º 118-55.2016.6.16.0003
Candidato/Vereador: MARCOS AMARAL ELIAS
Advogado: NORCA GORDAS BATISTA – OAB/PR 72.711
Município: Curitiba/PR
1
Trata-se de Autos de Prestação de Contas do candidato MARCOS AMARAL ELIAS protocolada intempestivamente. O
edital de prestação de contas final foi publicado no DJE e foi certificado a ausência de impugnação.
2
O exame pela unidade técnica (folhas 48-49) identificou irregularidades, o candidato foi intimado em 29 de março de 2017
e não se manifestou. Após nova análise permaneceram irregularidades apontadas no parecer pela desaprovação de folhas 56-57,
devidamente intimado em 06 de junho de 2017, o candidato se manteve silente.
3
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das presentes contas de campanha.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
4
No item 2 de folhas 48-49 o analista informou a ausência de nota fiscal eletrônica emitida por Digital Sul Signs
Comunicação Visual Ltda - ME que não foi declarada, infringindo o que dispõe o artigo 48, I, g da Resolução 23.463/2015 do Tribunal Superior
Eleitoral, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais.
5
Não foram declarados os gastos com serviços de advocacia e de contabilidade contrariando o disposto no artigo 29 § 1º da resolução
23.463/2015.
6
Fica claro que o candidato infringiu o disposto nos dispositivos acima citados, e o desrespeito ao artigo 48 da resolução 23.463 é
irregularidade grave que enseja a desaprovação de suas contas. Portanto, julgo DESAPROVADAS as contas prestadas pelo candidato
MARCOS AMARAL ELIAS com fundamento no art. 68, inc. III, da Resolução/TSE nº 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Após o trânsito em julgado e as devidas anotações, arquivem-se.
Curitiba, 30 de outubro de 2017.
Daniel Ribeiro Surdi de Avelar
Juiz Eleitoral

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

Ano IX - Número 209

Curitiba, quinta-feira, 16 de novembro de 2017

Página 10

Prestação de Contas n.º 151-45.2016.6.16.0003
Candidato/Vereador: REINALDO MARQUES DOS SANTOS
Advogado: ADRIANA LORETE DOS SANTOS – OAB/PR 70672
Município: Curitiba/PR
1
Trata-se de Autos de Prestação de Contas do candidato REINALDO MARQUES DOS SANTOS protocolada
tempestivamente. O edital de prestação de contas final foi publicado no DJE e foi certificado a ausência de impugnação.
2
O exame pela unidade técnica (folhas 50-52) identificou irregularidades, o candidato foi intimado em 15 de março de 2017
e não se manifestou. Após nova análise permaneceram irregularidades apontadas no parecer pela desaprovação de folhas 57-58,
devidamente intimado em 06 de junho de 2017, o candidato se manteve silente.
3
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das presentes contas de campanha.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
4
Não houve declaração de bens no registro de candidatura, no entanto, há registro de recursos próprios estimáveis em
dinheiro, folhas 51, contrariando o disposto no artigo 19, § 1º, da resolução 23.463/2015.
5
Há dívida de campanha declarada pelo candidato na prestação de contas, folhas 9, no entanto não constam nos autos a
autorização do órgão nacional para assunção da dívida, em desacordo com o disposto no artigo 27, § 2º e 3º da Resolução 23.363/2015
6
Não foram declarados os gastos com serviços de advocacia e de contabilidade contrariando o disposto no artigo 29 § 1º da resolução
23.463/2015.
7
Fica claro que o candidato infringiu o disposto nos dispositivos acima citados, e o desrespeito aos artigo 19 e 27 da resolução 23.463
são irregularidades graves que ensejam a desaprovação de suas contas. Portanto, julgo DESAPROVADAS as contas prestadas pelo candidato
REINALDO MARQUE DOS SANTOS com fundamento no art. 68, inc. III, da Resolução/TSE nº 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Após o trânsito em julgado e as devidas anotações, arquivem-se.
Curitiba, 30 de outubro de 2017.
Daniel Ribeiro Surdi de Avelar
Juiz Eleitoral

Prestação de Contas n.º 151-45.2016.6.16.0003
Candidato/Vereador: ANTONIO JOSE PINHEIRO
Advogado: Antonio José Pinheiro OAB/PR 70397 – Valquiria Aparecida de Carvalho - OAB/PR 34199
Município: Curitiba/PR
Trata-se de Autos de Prestação de Contas do candidato ANTONIO JOSE PINHEIRO protocolada intempestivamente em
16 de novembro de 2016. O edital de prestação de contas final foi publicado no DJE e foi certificado a ausência de impugnação.
O exame pela unidade técnica (folhas 41-42) identificou irregularidades, o candidato se manifestou em folhas 47-52. Após
nova análise permaneceram irregularidades apontadas no parecer pela desaprovação de folhas 56-57, devidamente intimado em 11 de abril de
2017, o candidato se manteve silente.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das presentes contas de campanha.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
As contas foram apresentadas zeradas, no entanto a análise técnica detectou uma nota fiscal no valor de R$ 300,00 emitida por Contacto
Contabilidade, alega o candidato, em folhas 47 e 69, que a nota não poderia existir pois a contadora Edite Reis Batiste nada cobrou. Há aqui
uma contradição com o apresentado pelo próprio prestador de contas, no extrato de prestação de contas, folhas 9, assinado por outro
contador, Celso Martins Inácio, da Contacto Contabilidade, conforme se vê em folhas 24. Portanto temos um desrespeito aos artigos 48, I, g e
29, § 1º da Resolução 23.463/2015.
No relatório de folhas 42, item 3.2 foi detectado a ausência de despesas com advogado, devidamente intimado o candidato, em folhas 47 alega
que não teve gastos pois autuou em causa própria. Temos aqui uma outra contradição, pois em folhas 10 o candidato juntou procuração
constituindo outro procurador.
No item 3.1 de folhas 42 o analista informou a ausência de extrato bancário, e em folhas 50 o candidato juntou extrato de uso interno do
Banco, sem valor legal. Novamente intimado o candidato não juntou cópia do extrato conforme determinado no artigo 48, II,,a, da resolução
23.463/2015.
Fica claro que o candidato infringiu o disposto nos dispositivos acima citados, e os desrespeitos ao artigo 48, incisos I, g e inciso II, a, da
resolução 23.463/2015 são irregularidades graves que ensejam a desaprovação de suas contas. Portanto, julgo DESAPROVADAS as contas
prestadas pelo candidato ANTONIO JOSE PINHEIRO com fundamento no art. 68, inc. III, da Resolução/TSE nº 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Cientifique-se aos Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e as devidas anotações, arquivem-se.
Curitiba, 20 de outubro de 2017.
Daniel Ribeiro Surdi de Avelar
Juiz Eleitoral

5ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS 19-45.2016.6.16.0005
Autos: 19-45.2017.6.16.0005
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br

Ano IX - Número 209

Curitiba, quinta-feira, 16 de novembro de 2017

Página 11

Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Domingos Luiz Soares Filho
Município: Paranaguá
Advogado: Tsutomu Furusawa – OAB/PR n. 6188
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017 –
005ª ZE, INTIMO o candidato e prestador de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PROCEDIMENTO TÉCNICO
PRELIMINAR DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA, abaixo descritos, para, querendo, e no prazo de 03 (três) dias,
apresentar esclarecimentos e juntar documentos.
- Peças integrantes:
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
contabilidade
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver
Não se
aplica.
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
X
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas
Não se
aos recursos do Fundo Partidário
aplica.
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas a
Não se
Outros Recursos
aplica.
Declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha
Não se
constituídas por bens móveis ou imóveis, quando houver
aplica.
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Não se
Partidário
aplica.
Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado
X
Autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido
Não se
político, acordo expressamente formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação
aplica.
Comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou de recursos de origem
Não se
não identificada ou guia de recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada,
aplica.
conforme o caso
- As informações constantes dos extratos bancários impressos (titular, número da conta corrente, número da agência bancária, número do
banco e/ou data de abertura) conferem com os dados informados na qualificação do prestador de contas?
SIM
- Os extratos bancários foram apresentados em sua forma definitiva, ou seja, sem a expressão "sem validade legal" ou "sujeitos à alteração"?
SIM
- Os extratos bancários apresentam saldo inicial zerado e/ou evidenciam que as contas foram abertas especificamente para a campanha?
SIM
- Os extratos bancários apresentados abrangem todo o período da campanha eleitoral?
SIM
- Na hipótese de as contas terem sido apresentadas sem movimentação financeira, os extratos bancários comprovam a ausência dessa
movimentação ou foi apresentada declaração emitida pelo banco certificando a ausência da movimentação financeira?
SIM
CONCLUSÃO DOS EXAMES
Concluído o exame, expeça o documento Análise Técnica de Prestação de Contas no Rito Simplificado.
LOCAL
Paranaguá

DATA
10/11/2017

EXAMINADOR
Suzana Justus de Brito

PRESTAÇÃO DE CONTAS 20-30.2017.6.16.0005
Autos: 20-30.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Dany Johnson Farias
Município: Paranaguá
Advogado: Tsutomu Furusawa – OAB/PR n. 6188
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017 –
005ª ZE, INTIMO o candidato e prestador de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PROCEDIMENTO TÉCNICO
PRELIMINAR DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA, abaixo descritos, para, querendo, e no prazo de 03 (três) dias,
apresentar esclarecimentos e juntar documentos.
- Peças integrantes:
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
contabilidade
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver
Não se
aplica.
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
X
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas
Não se
aos recursos do Fundo Partidário
aplica.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas a
Outros Recursos
Declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha
constituídas por bens móveis ou imóveis, quando houver
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Partidário
Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado
Autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido
político, acordo expressamente formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação
Comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou de recursos de origem
não identificada ou guia de recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada,
conforme o caso
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Não se
aplica.
Não se
aplica.
Não se
aplica.
X
Não se
aplica.
Não se
aplica.

- As informações constantes dos extratos bancários impressos (titular, número da conta corrente, número da agência bancária, número do
banco e/ou data de abertura) conferem com os dados informados na qualificação do prestador de contas?
SIM
- Os extratos bancários foram apresentados em sua forma definitiva, ou seja, sem a expressão "sem validade legal" ou "sujeitos à alteração"?
SIM
- Os extratos bancários apresentam saldo inicial zerado e/ou evidenciam que as contas foram abertas especificamente para a campanha?
SIM
- Os extratos bancários apresentados abrangem todo o período da campanha eleitoral?
SIM
- Na hipótese de as contas terem sido apresentadas sem movimentação financeira, os extratos bancários comprovam a ausência dessa
movimentação ou foi apresentada declaração emitida pelo banco certificando a ausência da movimentação financeira?
SIM
CONCLUSÃO DOS EXAMES
Concluído o exame, expeça o documento Análise Técnica de Prestação de Contas no Rito Simplificado.
LOCAL
Paranaguá

DATA
10/11/2017

EXAMINADOR
Suzana Justus de Brito

PRESTAÇÃO DE CONTAS 21-15.2017.6.16.0005
Autos: 21-15.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Jayme Barbosa
Município: Paranaguá
Advogado: Tsutomu Furusawa – OAB/PR n. 6188
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017 –
005ª ZE, INTIMO o candidato e prestador de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PROCEDIMENTO TÉCNICO
PRELIMINAR DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA, abaixo descritos, para, querendo, e no prazo de 03 (três) dias,
apresentar esclarecimentos e juntar documentos.
- Peças integrantes:
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
contabilidade
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver
Não se
aplica.
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
X
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas
Não se
aos recursos do Fundo Partidário
aplica.
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas a
Não se
Outros Recursos
aplica.
Declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha
Não se
constituídas por bens móveis ou imóveis, quando houver
aplica.
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Não se
Partidário
aplica.
Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado
X
Autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido
Não se
político, acordo expressamente formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação
aplica.
Comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou de recursos de origem
Não se
não identificada ou guia de recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada,
aplica.
conforme o caso
- As informações constantes dos extratos bancários impressos (titular, número da conta corrente, número da agência bancária, número do
banco e/ou data de abertura) conferem com os dados informados na qualificação do prestador de contas?
SIM
- Os extratos bancários foram apresentados em sua forma definitiva, ou seja, sem a expressão "sem validade legal" ou "sujeitos à alteração"?
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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SIM
- Os extratos bancários apresentam saldo inicial zerado e/ou evidenciam que as contas foram abertas especificamente para a campanha?
SIM
- Os extratos bancários apresentados abrangem todo o período da campanha eleitoral?
SIM
- Na hipótese de as contas terem sido apresentadas sem movimentação financeira, os extratos bancários comprovam a ausência dessa
movimentação ou foi apresentada declaração emitida pelo banco certificando a ausência da movimentação financeira?
SIM
CONCLUSÃO DOS EXAMES
Concluído o exame, expeça o documento Análise Técnica de Prestação de Contas no Rito Simplificado.
LOCAL
Paranaguá

DATA
10/11/2017

EXAMINADOR
Suzana Justus de Brito

PRESTAÇÃO DE CONTAS 22-97.2017.6.16.0005
Autos: 22-97.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Clemerson Silva da Veiga
Município: Paranaguá
Advogado: Tsutomu Furusawa – OAB/PR n. 6188
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017 –
005ª ZE, INTIMO o candidato e prestador de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PROCEDIMENTO TÉCNICO
PRELIMINAR DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA, abaixo descritos, para, querendo, e no prazo de 03 (três) dias,
apresentar esclarecimentos e juntar documentos.
- Peças integrantes:
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
contabilidade
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver
Não se
aplica.
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
X
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas
Não se
aos recursos do Fundo Partidário
aplica.
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas a
Não se
Outros Recursos
aplica.
Declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha
Não se
constituídas por bens móveis ou imóveis, quando houver
aplica.
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Não se
Partidário
aplica.
Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado
X
Autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido
Não se
político, acordo expressamente formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação
aplica.
Comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou de recursos de origem
Não se
não identificada ou guia de recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada,
aplica.
conforme o caso
- As informações constantes dos extratos bancários impressos (titular, número da conta corrente, número da agência bancária, número do
banco e/ou data de abertura) conferem com os dados informados na qualificação do prestador de contas?
NÃO FOI APRESENTADO EXTRATO BANCÁRIO.
- Os extratos bancários foram apresentados em sua forma definitiva, ou seja, sem a expressão "sem validade legal" ou "sujeitos à alteração"?
NÃO FOI APRESENTADO EXTRATO BANCÁRIO.
- Os extratos bancários apresentam saldo inicial zerado e/ou evidenciam que as contas foram abertas especificamente para a campanha?
NÃO FOI APRESENTADO EXTRATO BANCÁRIO.
- Os extratos bancários apresentados abrangem todo o período da campanha eleitoral?
NÃO FOI APRESENTADO EXTRATO BANCÁRIO.
- Na hipótese de as contas terem sido apresentadas sem movimentação financeira, os extratos bancários comprovam a ausência dessa
movimentação ou foi apresentada declaração emitida pelo banco certificando a ausência da movimentação financeira?
NÃO FOI APRESENTADO EXTRATO BANCÁRIO.

CONCLUSÃO DOS EXAMES
Concluído o exame, expeça o documento Análise Técnica de Prestação de Contas no Rito Simplificado.
LOCAL
Paranaguá

DATA
10/11/2017

EXAMINADOR
Suzana Justus de Brito

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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PRESTAÇÃO DE CONTAS 23-82.2017.6.16.0005
Autos: 23-82.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Claudio Schlottag
Município: Paranaguá
Advogado: Tsutomu Furusawa – OAB/PR n. 6188
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017 –
005ª ZE, INTIMO o candidato e prestador de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PROCEDIMENTO TÉCNICO
PRELIMINAR DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA, abaixo descritos, para, querendo, e no prazo de 03 (três) dias,
apresentar esclarecimentos e juntar documentos.
- Peças integrantes:
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
contabilidade
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver
Não se
aplica.
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
X
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas
Não se
aos recursos do Fundo Partidário
aplica.
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas a
Não se
Outros Recursos
aplica.
Declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha
Não se
constituídas por bens móveis ou imóveis, quando houver
aplica.
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Não se
Partidário
aplica.
Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado
X
Autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido
Não se
político, acordo expressamente formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação
aplica.
Comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou de recursos de origem
Não se
não identificada ou guia de recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada,
aplica.
conforme o caso
- As informações constantes dos extratos bancários impressos (titular, número da conta corrente, número da agência bancária, número do
banco e/ou data de abertura) conferem com os dados informados na qualificação do prestador de contas?
SIM
- Os extratos bancários foram apresentados em sua forma definitiva, ou seja, sem a expressão "sem validade legal" ou "sujeitos à alteração"?
SIM
- Os extratos bancários apresentam saldo inicial zerado e/ou evidenciam que as contas foram abertas especificamente para a campanha?
SIM
- Os extratos bancários apresentados abrangem todo o período da campanha eleitoral?
SIM
- Na hipótese de as contas terem sido apresentadas sem movimentação financeira, os extratos bancários comprovam a ausência dessa
movimentação ou foi apresentada declaração emitida pelo banco certificando a ausência da movimentação financeira?
SIM
CONCLUSÃO DOS EXAMES
Concluído o exame, expeça o documento Análise Técnica de Prestação de Contas no Rito Simplificado.
LOCAL
Paranaguá

DATA
10/11/2017

EXAMINADOR
Suzana Justus de Brito

PRESTAÇÃO DE CONTAS 24-67.2017.6.16.0005
Autos: 24-67.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Alex Sandro Correia
Município: Paranaguá
Advogado: Tsutomu Furusawa – OAB/PR n. 6188
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017 –
005ª ZE, INTIMO o candidato e prestador de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PROCEDIMENTO TÉCNICO
PRELIMINAR DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA, abaixo descritos, para, querendo, e no prazo de 03 (três) dias,
apresentar esclarecimentos e juntar documentos.
- Peças integrantes:
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
contabilidade
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver
Não se
aplica.
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
X
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas
Não se
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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aos recursos do Fundo Partidário
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas a
Outros Recursos
Declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha
constituídas por bens móveis ou imóveis, quando houver
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Partidário
Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado
Autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido
político, acordo expressamente formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação
Comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou de recursos de origem
não identificada ou guia de recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada,
conforme o caso
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aplica.
Não se
aplica.
Não se
aplica.
Não se
aplica.
X
Não se
aplica.
Não se
aplica.

- As informações constantes dos extratos bancários impressos (titular, número da conta corrente, número da agência bancária, número do
banco e/ou data de abertura) conferem com os dados informados na qualificação do prestador de contas?
SIM
- Os extratos bancários foram apresentados em sua forma definitiva, ou seja, sem a expressão "sem validade legal" ou "sujeitos à alteração"?
SIM
- Os extratos bancários apresentam saldo inicial zerado e/ou evidenciam que as contas foram abertas especificamente para a campanha?
SIM
- Os extratos bancários apresentados abrangem todo o período da campanha eleitoral?
SIM
- Na hipótese de as contas terem sido apresentadas sem movimentação financeira, os extratos bancários comprovam a ausência dessa
movimentação ou foi apresentada declaração emitida pelo banco certificando a ausência da movimentação financeira?
SIM
CONCLUSÃO DOS EXAMES
Concluído o exame, expeça o documento Análise Técnica de Prestação de Contas no Rito Simplificado.
LOCAL
Paranaguá

DATA
10/11/2017

EXAMINADOR
Suzana Justus de Brito

PRESTAÇÃO DE CONTAS 25-52.2017.6.16.0005
Autos: 25-52.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Samuel Alves Velomi
Município: Paranaguá
Advogado: Tsutomu Furusawa – OAB/PR n. 6188
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017 –
005ª ZE, INTIMO o candidato e prestador de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PROCEDIMENTO TÉCNICO
PRELIMINAR DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA, abaixo descritos, para, querendo, e no prazo de 03 (três) dias,
apresentar esclarecimentos e juntar documentos.
- Peças integrantes:
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
contabilidade
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver
Não se
aplica.
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
X
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas
Não se
aos recursos do Fundo Partidário
aplica.
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas a
Não se
Outros Recursos
aplica.
Declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha
Não se
constituídas por bens móveis ou imóveis, quando houver
aplica.
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Não se
Partidário
aplica.
Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado
X
Autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido
Não se
político, acordo expressamente formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação
aplica.
Comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou de recursos de origem
Não se
não identificada ou guia de recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada,
aplica.
conforme o caso
- As informações constantes dos extratos bancários impressos (titular, número da conta corrente, número da agência bancária, número do
banco e/ou data de abertura) conferem com os dados informados na qualificação do prestador de contas?
SIM
- Os extratos bancários foram apresentados em sua forma definitiva, ou seja, sem a expressão "sem validade legal" ou "sujeitos à alteração"?
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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SIM
- Os extratos bancários apresentam saldo inicial zerado e/ou evidenciam que as contas foram abertas especificamente para a campanha?
SIM
- Os extratos bancários apresentados abrangem todo o período da campanha eleitoral?
SIM
- Na hipótese de as contas terem sido apresentadas sem movimentação financeira, os extratos bancários comprovam a ausência dessa
movimentação ou foi apresentada declaração emitida pelo banco certificando a ausência da movimentação financeira?
SIM
CONCLUSÃO DOS EXAMES
Concluído o exame, expeça o documento Análise Técnica de Prestação de Contas no Rito Simplificado.
LOCAL
Paranaguá

DATA
10/11/2017

EXAMINADOR
Suzana Justus de Brito

PRESTAÇÃO DE CONTAS 26-37.2017.6.16.0005
Autos: 26-37.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Antonio Carlos de Carvalho
Município: Paranaguá
Advogado: Tsutomu Furusawa – OAB/PR n. 6188
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017 –
005ª ZE, INTIMO o candidato e prestador de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PROCEDIMENTO TÉCNICO
PRELIMINAR DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA, abaixo descritos, para, querendo, e no prazo de 03 (três) dias,
apresentar esclarecimentos e juntar documentos.
- Peças integrantes:
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
contabilidade
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver
Não se
aplica.
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
X
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas
Não se
aos recursos do Fundo Partidário
aplica.
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas a
Não se
Outros Recursos
aplica.
Declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha
Não se
constituídas por bens móveis ou imóveis, quando houver
aplica.
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Não se
Partidário
aplica.
Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado
X
Autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido
Não se
político, acordo expressamente formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação
aplica.
Comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou de recursos de origem
Não se
não identificada ou guia de recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada,
aplica.
conforme o caso
- As informações constantes dos extratos bancários impressos (titular, número da conta corrente, número da agência bancária, número do
banco e/ou data de abertura) conferem com os dados informados na qualificação do prestador de contas?
SIM
- Os extratos bancários foram apresentados em sua forma definitiva, ou seja, sem a expressão "sem validade legal" ou "sujeitos à alteração"?
SIM
- Os extratos bancários apresentam saldo inicial zerado e/ou evidenciam que as contas foram abertas especificamente para a campanha?
SIM
- Os extratos bancários apresentados abrangem todo o período da campanha eleitoral?
SIM
- Na hipótese de as contas terem sido apresentadas sem movimentação financeira, os extratos bancários comprovam a ausência dessa
movimentação ou foi apresentada declaração emitida pelo banco certificando a ausência da movimentação financeira?
SIM
CONCLUSÃO DOS EXAMES
Concluído o exame, expeça o documento Análise Técnica de Prestação de Contas no Rito Simplificado.
LOCAL
Paranaguá

DATA
10/11/2017

EXAMINADOR
Suzana Justus de Brito

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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PRESTAÇÃO DE CONTAS 27-22.2017.6.16.0005
Autos: 27-22.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: José Pereira de Jesus
Município: Paranaguá
Advogado: Tsutomu Furusawa – OAB/PR n. 6188
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017 –
005ª ZE, INTIMO o candidato e prestador de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PROCEDIMENTO TÉCNICO
PRELIMINAR DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA, abaixo descritos, para, querendo, e no prazo de 03 (três) dias,
apresentar esclarecimentos e juntar documentos.
- Peças integrantes:
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
contabilidade
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver
Não se
aplica.
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
X
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas
Não se
aos recursos do Fundo Partidário
aplica.
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas a
Não se
Outros Recursos
aplica.
Declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha
Não se
constituídas por bens móveis ou imóveis, quando houver
aplica.
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Não se
Partidário
aplica.
Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado
X
Autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido
Não se
político, acordo expressamente formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação
aplica.
Comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou de recursos de origem
Não se
não identificada ou guia de recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada,
aplica.
conforme o caso
- As informações constantes dos extratos bancários impressos (titular, número da conta corrente, número da agência bancária, número do
banco e/ou data de abertura) conferem com os dados informados na qualificação do prestador de contas?
SIM
- Os extratos bancários foram apresentados em sua forma definitiva, ou seja, sem a expressão "sem validade legal" ou "sujeitos à alteração"?
SIM
- Os extratos bancários apresentam saldo inicial zerado e/ou evidenciam que as contas foram abertas especificamente para a campanha?
SIM
- Os extratos bancários apresentados abrangem todo o período da campanha eleitoral?
SIM
- Na hipótese de as contas terem sido apresentadas sem movimentação financeira, os extratos bancários comprovam a ausência dessa
movimentação ou foi apresentada declaração emitida pelo banco certificando a ausência da movimentação financeira?
SIM
CONCLUSÃO DOS EXAMES
Concluído o exame, expeça o documento Análise Técnica de Prestação de Contas no Rito Simplificado.
LOCAL
Paranaguá

DATA
10/11/2017

EXAMINADOR
Suzana Justus de Brito

PRESTAÇÃO DE CONTAS 28-07.2017.6.16.0005
Autos: 28-07.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Claudir Mendes
Município: Paranaguá
Advogado: Tsutomu Furusawa – OAB/PR n. 6188
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017 –
005ª ZE, INTIMO o candidato e prestador de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PROCEDIMENTO TÉCNICO
PRELIMINAR DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA, abaixo descritos, para, querendo, e no prazo de 03 (três) dias,
apresentar esclarecimentos e juntar documentos.
- Peças integrantes:
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
contabilidade
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver
Não se
aplica.
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
X
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas
Não se
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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aos recursos do Fundo Partidário
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas a
Outros Recursos
Declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha
constituídas por bens móveis ou imóveis, quando houver
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Partidário
Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado
Autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido
político, acordo expressamente formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação
Comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou de recursos de origem
não identificada ou guia de recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada,
conforme o caso
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aplica.
Não se
aplica.
Não se
aplica.
Não se
aplica.
X
Não se
aplica.
Não se
aplica.

- As informações constantes dos extratos bancários impressos (titular, número da conta corrente, número da agência bancária, número do
banco e/ou data de abertura) conferem com os dados informados na qualificação do prestador de contas?
SIM
- Os extratos bancários foram apresentados em sua forma definitiva, ou seja, sem a expressão "sem validade legal" ou "sujeitos à alteração"?
SIM
- Os extratos bancários apresentam saldo inicial zerado e/ou evidenciam que as contas foram abertas especificamente para a campanha?
SIM
- Os extratos bancários apresentados abrangem todo o período da campanha eleitoral?
SIM
- Na hipótese de as contas terem sido apresentadas sem movimentação financeira, os extratos bancários comprovam a ausência dessa
movimentação ou foi apresentada declaração emitida pelo banco certificando a ausência da movimentação financeira?
SIM
CONCLUSÃO DOS EXAMES
Concluído o exame, expeça o documento Análise Técnica de Prestação de Contas no Rito Simplificado.
LOCAL
Paranaguá

DATA
10/11/2017

EXAMINADOR
Suzana Justus de Brito

PRESTAÇÃO DE CONTAS 29-89.2017.6.16.0005
Autos: 29-89.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Benedito Gomes Filho
Município: Paranaguá
Advogado: Tsutomu Furusawa – OAB/PR n. 6188
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017 –
005ª ZE, INTIMO o candidato e prestador de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PROCEDIMENTO TÉCNICO
PRELIMINAR DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA, abaixo descritos, para, querendo, e no prazo de 03 (três) dias,
apresentar esclarecimentos e juntar documentos.
1- Peças integrantes:
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
contabilidade
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver
Não se
aplica.
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
x
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas
Não se
aos recursos do Fundo Partidário
aplica.
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas a
Não se
Outros Recursos
aplica.
Declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha
Não se
constituídas por bens móveis ou imóveis, quando houver
aplica.
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Não se
Partidário
aplica.
Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado
x
Autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido
Não se
político, acordo expressamente formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação
aplica.
Comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou de recursos de origem
Não se
não identificada ou guia de recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada,
aplica.
conforme o caso
2- Confronto de informações prévias relativas às despesas
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

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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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$)¹
%²
26/09/2016
80.771.561/0001-23
CARLOS
HUMBERTO 130
300,00
ZALESKI - ME
27/09/2016
10.908.258/0001-44
JAIRO R FIGUEIREDO - ME 110
470,00
¹ Valor total das despesas registradas
² Representatividade das despesas em relação ao valor total
3- As informações constantes dos extratos bancários impressos (titular, número da conta corrente, número da agência bancária, número do
banco e/ou data de abertura) conferem com os dados informados na qualificação do prestador de contas?
SIM
- Os extratos bancários foram apresentados em sua forma definitiva, ou seja, sem a expressão "sem validade legal" ou "sujeitos à alteração"?
SIM
- Os extratos bancários apresentam saldo inicial zerado e/ou evidenciam que as contas foram abertas especificamente para a campanha?
SIM
- Os extratos bancários apresentados abrangem todo o período da campanha eleitoral?
SIM
- Na hipótese de as contas terem sido apresentadas sem movimentação financeira, os extratos bancários comprovam a ausência dessa
movimentação ou foi apresentada declaração emitida pelo banco certificando a ausência da movimentação financeira?
SIM
4- Há divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos, conforme
abaixo, o que pode caracterizar omissão de movimentação financeira:
DADOS CONSTANTES DO(S) EXTRATO(S) E NÃO DECLARADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
LANÇAMENTO
CONTRAPARTE
DAT
HISTÓR
Nº
OPERA
VALOR
TIPO
CPF
/ NOME
BAN AGÊNCI CONTA
NOME
A
ICO
DOCUM
ÇÃO
R$
CNPJ
CO
A
IDENTIF
ENTO
ICADO
NO
DOC
Banco: 341 - Agência: 118 - Conta: 00000000000000152859
0000000 DEPÓSI
300,00
C
00.000.0
104
398
0000000
DEVOL
001
TOS
00/00000003005
UCAO
03/1
00
000229
CHEQU
0/20
E
16
EXPEDI
DA
0000000 DEPÓSI
300,00
C
00.000.0
104
398
0000000
DEVOL
001
TOS
00/00000003005
UCAO
03/1
00
000229
CHEQU
0/20
E
16
EXPEDI
DA
CH
0000000 CHEQU
300,00
D
00.000.0
9999
9999999
COMPE
000
ES
00/00009999999
03/1
NSADO
00
999999
0/20
104
16
000001
CH
0000000 CHEQU
300,00
D
00.000.0
9999
9999999
03/1
COMPE
000
ES
00/00009999999
0/20
NSADO
00
999999
16
104
000001
CH
0000000 CHEQU
300,00
D
00.000.0
9999
9999999
COMPE
000
ES
00/00009999999
06/1
NSADO
00
999999
0/20
104
16
000001
DEVOL
0000000 DEPÓSI
300,00
C
00.000.0
104
398
0000000
06/1
UCAO
001
TOS
00/00000003005
0/20
CHEQU
00
000229
16
E
EXPEDI
DA
DEVOL
0000000 DEPÓSI
300,00
C
00.000.0
104
398
0000000
06/1
UCAO
001
TOS
00/00000003005
0/20
CHEQU
00
000229
16
E
EXPEDI
DA
CH
0000000 CHEQU
300,00
D
00.000.0
9999
9999999
06/1
COMPE
000
ES
00/00009999999
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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0/20
16

20/1
0/20
16

20/1
0/20
16

21/1
0/20
16

21/1
0/20
16

21/1
0/20
16

21/1
0/20
16

NSADO
104
000001
104.039
8MARIA
JESUS
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00

0000009
223

999999

770,00

C

568.629.
119-53

104

398

0000000
0013000
122626

770,00

C

568.629.
119-53

104

398

0000000
0013000
122626

470,00

D

00.000.0
00/000000

9999

9999999
9999999
999999

104.039
8MARIA
JESUS

0000009
223

CH
COMPE
NSADO
341
000002
CH
COMPE
NSADO
341
000003
CH
COMPE
NSADO
341
000002
CH
COMPE
NSADO
341
000003

0000000
000

TRANS
FERÊN
CIA
INTERB
ANCÁRI
A (DOC,
TED)
TRANS
FERÊN
CIA
INTERB
ANCÁRI
A (DOC,
TED)
CHEQU
ES

0000000
000

CHEQU
ES

300,00

D

00.000.0
00/000000

9999

9999999
9999999
999999

0000000
000

CHEQU
ES

470,00

D

00.000.0
00/000000

9999

9999999
9999999
999999

0000000
000

CHEQU
ES

300,00

D

00.000.0
00/000000

9999

9999999
9999999
999999

5- CONCLUSÃO DOS EXAMES
Concluído o exame, expeça o documento Análise Técnica de Prestação de Contas no Rito Simplificado.
LOCAL
DATA
EXAMINADOR
Paranaguá
10/11/2017
Suzana Justus de Brito

PRESTAÇÃO DE CONTAS 30-74.2017.6.16.0005
Autos: 30-74.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Aldo Flores da Silva
Município: Paranaguá
Advogado: Tsutomu Furusawa – OAB/PR n. 6188
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017 –
005ª ZE, INTIMO o candidato e prestador de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PROCEDIMENTO TÉCNICO
PRELIMINAR DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA, abaixo descritos, para, querendo, e no prazo de 03 (três) dias,
apresentar esclarecimentos e juntar documentos.
- Peças integrantes:
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
contabilidade
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver
Não se
aplica.
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
X
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas
Não se
aos recursos do Fundo Partidário
aplica.
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas a
Não se
Outros Recursos
aplica.
Declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha
Não se
constituídas por bens móveis ou imóveis, quando houver
aplica.
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Não se
Partidário
aplica.
Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado
X
Autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido
Não se
político, acordo expressamente formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação
aplica.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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Comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou de recursos de origem
não identificada ou guia de recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada,
conforme o caso

Página 21
Não se
aplica.

- As informações constantes dos extratos bancários impressos (titular, número da conta corrente, número da agência bancária, número do
banco e/ou data de abertura) conferem com os dados informados na qualificação do prestador de contas?
NÃO FOI APRESENTADO EXTRATO BANCÁRIO.
- Os extratos bancários foram apresentados em sua forma definitiva, ou seja, sem a expressão "sem validade legal" ou "sujeitos à alteração"?
NÃO FOI APRESENTADO EXTRATO BANCÁRIO.
- Os extratos bancários apresentam saldo inicial zerado e/ou evidenciam que as contas foram abertas especificamente para a campanha?
NÃO FOI APRESENTADO EXTRATO BANCÁRIO.
- Os extratos bancários apresentados abrangem todo o período da campanha eleitoral?
NÃO FOI APRESENTADO EXTRATO BANCÁRIO.
- Na hipótese de as contas terem sido apresentadas sem movimentação financeira, os extratos bancários comprovam a ausência dessa
movimentação ou foi apresentada declaração emitida pelo banco certificando a ausência da movimentação financeira?
NÃO FOI APRESENTADO EXTRATO BANCÁRIO.

CONCLUSÃO DOS EXAMES
Concluído o exame, expeça o documento Análise Técnica de Prestação de Contas no Rito Simplificado.
LOCAL
Paranaguá

DATA
10/11/2017

EXAMINADOR
Suzana Justus de Brito

PRESTAÇÃO DE CONTAS 31-59.2017.6.16.0005
Autos: 31-59.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Rudnei Viana Mendes
Município: Paranaguá
Advogado: Tsutomu Furusawa – OAB/PR n. 6188
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017 –
005ª ZE, INTIMO o candidato e prestador de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PROCEDIMENTO TÉCNICO
PRELIMINAR DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA, abaixo descritos, para, querendo, e no prazo de 03 (três) dias,
apresentar esclarecimentos e juntar documentos.
“ - Peças integrantes:
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
contabilidade
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver
Não se
aplica.
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
X
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas
Não se
aos recursos do Fundo Partidário
aplica.
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas a
Não se
Outros Recursos
aplica.
Declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha
Não se
constituídas por bens móveis ou imóveis, quando houver
aplica.
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Não se
Partidário
aplica.
Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado
X
Autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido
Não se
político, acordo expressamente formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação
aplica.
Comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou de recursos de origem
Não se
não identificada ou guia de recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada,
aplica.
conforme o caso
- As informações constantes dos extratos bancários impressos (titular, número da conta corrente, número da agência bancária, número do
banco e/ou data de abertura) conferem com os dados informados na qualificação do prestador de contas?
SIM
- Os extratos bancários foram apresentados em sua forma definitiva, ou seja, sem a expressão "sem validade legal" ou "sujeitos à alteração"?
SIM
- Os extratos bancários apresentam saldo inicial zerado e/ou evidenciam que as contas foram abertas especificamente para a campanha?
SIM
- Os extratos bancários apresentados abrangem todo o período da campanha eleitoral?
SIM
- Na hipótese de as contas terem sido apresentadas sem movimentação financeira, os extratos bancários comprovam a ausência dessa
movimentação ou foi apresentada declaração emitida pelo banco certificando a ausência da movimentação financeira?
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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SIM
CONCLUSÃO DOS EXAMES
Concluído o exame, expeça o documento Análise Técnica de Prestação de Contas no Rito Simplificado.”
LOCAL
Paranaguá

DATA
10/11/2017

EXAMINADOR
Suzana Justus de Brito

PRESTAÇÃO DE CONTAS 32-44.2017.6.16.0005
Autos: 32-44.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Adilson Santos Costa
Município: Paranaguá
Advogado: Tsutomu Furusawa – OAB/PR n. 6188
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017 –
005ª ZE, INTIMO o candidato e prestador de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PROCEDIMENTO TÉCNICO
PRELIMINAR DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA, abaixo descritos, para, querendo, e no prazo de 03 (três) dias,
apresentar esclarecimentos e juntar documentos.
“ - Peças integrantes:
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
contabilidade
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver
Não se
aplica.
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
X
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas
Não se
aos recursos do Fundo Partidário
aplica.
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas a
Não se
Outros Recursos
aplica.
Declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha
Não se
constituídas por bens móveis ou imóveis, quando houver
aplica.
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Não se
Partidário
aplica.
Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado
X
Autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido
Não se
político, acordo expressamente formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação
aplica.
Comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou de recursos de origem
Não se
não identificada ou guia de recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada,
aplica.
conforme o caso
- Foram detectadas divergências entre os dados dos doadores constantes da prestação de contas e as informações constantes da base de
dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, evidenciando indícios de omissão quanto à identificação dos verdadeiros doadores da
campanha eleitoral, não sendo possível confirmar a origem do recurso aplicado em campanha eleitoral, nos termos do art. 26, § 1º, da
Resolução TSE n. 23.463/2015, propondo-se a conversão das contas simplificadas para o rito ordinário:
DATA
CPF/CNPJ
DOADOR CONSTANTE DA DOADOR CONSTANTE DA VALOR (R$)¹
%²
PRESTAÇÃO DE CONTAS
BASE DE DADOS DA RFB
22/08/2016
480.210.839-72
TSUTOMO FURUSAWA
JULIO
CESAR
AKIRA 250,00
55,56
FURUSAWA
¹ Valor total das doações recebidas
² Representatividade das doações em relação ao valor total
- As informações constantes dos extratos bancários impressos (titular, número da conta corrente, número da agência bancária, número do
banco e/ou data de abertura) conferem com os dados informados na qualificação do prestador de contas?
SIM
- Os extratos bancários foram apresentados em sua forma definitiva, ou seja, sem a expressão "sem validade legal" ou "sujeitos à alteração"?
SIM
- Os extratos bancários apresentam saldo inicial zerado e/ou evidenciam que as contas foram abertas especificamente para a campanha?
SIM
- Os extratos bancários apresentados abrangem todo o período da campanha eleitoral?
SIM
- Na hipótese de as contas terem sido apresentadas sem movimentação financeira, os extratos bancários comprovam a ausência dessa
movimentação ou foi apresentada declaração emitida pelo banco certificando a ausência da movimentação financeira?
SIM
CONCLUSÃO DOS EXAMES
Concluído o exame, expeça o documento Análise Técnica de Prestação de Contas no Rito Simplificado.”
LOCAL
Paranaguá

DATA
10/11/2017

EXAMINADOR
Suzana Justus de Brito

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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PRESTAÇÃO DE CONTAS 33-29.2017.6.16.0005
Autos: 33-29.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Carlos Henrique Barbosa
Município: Paranaguá
Advogado: Tsutomu Furusawa – OAB/PR n. 6188
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017 –
005ª ZE, INTIMO o candidato e prestador de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PROCEDIMENTO TÉCNICO
PRELIMINAR DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA, abaixo descritos, para, querendo, e no prazo de 03 (três) dias,
apresentar esclarecimentos e juntar documentos.
“ - Peças integrantes:
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
contabilidade
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver
Não se
aplica.
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
X
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas
Não se
aos recursos do Fundo Partidário
aplica.
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas a
Não se
Outros Recursos
aplica.
Declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha
Não se
constituídas por bens móveis ou imóveis, quando houver
aplica.
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Não se
Partidário
aplica.
Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado
X
Autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido
Não se
político, acordo expressamente formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação
aplica.
Comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou de recursos de origem
Não se
não identificada ou guia de recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada,
aplica.
conforme o caso
- Foram detectadas divergências entre os dados dos doadores constantes da prestação de contas e as informações constantes da base de
dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, evidenciando indícios de omissão quanto à identificação dos verdadeiros doadores da
campanha eleitoral, não sendo possível confirmar a origem do recurso aplicado em campanha eleitoral, nos termos do art. 26, § 1º, da
Resolução TSE n. 23.463/2015, propondo-se a conversão das contas simplificadas para o rito ordinário:
DATA
CPF/CNPJ
DOADOR CONSTANTE DA DOADOR CONSTANTE DA VALOR (R$)¹
%²
PRESTAÇÃO DE CONTAS
BASE DE DADOS DA RFB
22/08/2016
480.210.839-72
TSUTOMO FURUSAWA
JULIO
CESAR
AKIRA 250,00
55,56
FURUSAWA
¹ Valor total das doações recebidas
² Representatividade das doações em relação ao valor total
- As informações constantes dos extratos bancários impressos (titular, número da conta corrente, número da agência bancária, número do
banco e/ou data de abertura) conferem com os dados informados na qualificação do prestador de contas?
SIM
- Os extratos bancários foram apresentados em sua forma definitiva, ou seja, sem a expressão "sem validade legal" ou "sujeitos à alteração"?
SIM
- Os extratos bancários apresentam saldo inicial zerado e/ou evidenciam que as contas foram abertas especificamente para a campanha?
SIM
- Os extratos bancários apresentados abrangem todo o período da campanha eleitoral?
SIM
- Na hipótese de as contas terem sido apresentadas sem movimentação financeira, os extratos bancários comprovam a ausência dessa
movimentação ou foi apresentada declaração emitida pelo banco certificando a ausência da movimentação financeira?
SIM
CONCLUSÃO DOS EXAMES
Concluído o exame, expeça o documento Análise Técnica de Prestação de Contas no Rito Simplificado.”
LOCAL
Paranaguá

DATA
10/11/2017

EXAMINADOR
Suzana Justus de Brito

PRESTAÇÃO DE CONTAS 34-14.2017.6.16.0005
Autos: 34-14.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Osnir Manoel de Carvalho
Município: Paranaguá
Advogado: Tsutomu Furusawa – OAB/PR n. 6188
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017 –
005ª ZE, INTIMO o candidato e prestador de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PROCEDIMENTO TÉCNICO
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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PRELIMINAR DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA, abaixo descritos, para, querendo, e no prazo de 03 (três) dias,
apresentar esclarecimentos e juntar documentos.
- Peças integrantes:
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
contabilidade
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver
Não se
aplica.
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
X
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas
Não se
aos recursos do Fundo Partidário
aplica.
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas a
Não se
Outros Recursos
aplica.
Declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha
Não se
constituídas por bens móveis ou imóveis, quando houver
aplica.
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Não se
Partidário
aplica.
Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado
X
Autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido
Não se
político, acordo expressamente formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação
aplica.
Comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou de recursos de origem
Não se
não identificada ou guia de recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada,
aplica.
conforme o caso
- As informações constantes dos extratos bancários impressos (titular, número da conta corrente, número da agência bancária, número do
banco e/ou data de abertura) conferem com os dados informados na qualificação do prestador de contas?
NÃO FOI APRESENTADO EXTRATO BANCÁRIO.
- Os extratos bancários foram apresentados em sua forma definitiva, ou seja, sem a expressão "sem validade legal" ou "sujeitos à alteração"?
NÃO FOI APRESENTADO EXTRATO BANCÁRIO.
- Os extratos bancários apresentam saldo inicial zerado e/ou evidenciam que as contas foram abertas especificamente para a campanha?
NÃO FOI APRESENTADO EXTRATO BANCÁRIO.
- Os extratos bancários apresentados abrangem todo o período da campanha eleitoral?
NÃO FOI APRESENTADO EXTRATO BANCÁRIO.
- Na hipótese de as contas terem sido apresentadas sem movimentação financeira, os extratos bancários comprovam a ausência dessa
movimentação ou foi apresentada declaração emitida pelo banco certificando a ausência da movimentação financeira?
NÃO FOI APRESENTADO EXTRATO BANCÁRIO.

CONCLUSÃO DOS EXAMES
Concluído o exame, expeça o documento Análise Técnica de Prestação de Contas no Rito Simplificado.
LOCAL
Paranaguá

DATA
10/11/2017

EXAMINADOR
Suzana Justus de Brito

PRESTAÇÃO DE CONTAS 35-96.2017.6.16.0005
Autos: 35-96.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Edison Ribeiro da Silva
Município: Paranaguá
Advogado: Tsutomu Furusawa – OAB/PR n. 6188
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017 –
005ª ZE, INTIMO o candidato e prestador de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PROCEDIMENTO TÉCNICO
PRELIMINAR DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA, abaixo descritos, para, querendo, e no prazo de 03 (três) dias,
apresentar esclarecimentos e juntar documentos.
“ - Peças integrantes:
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
contabilidade
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver
Não se
aplica.
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
X
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas
Não se
aos recursos do Fundo Partidário
aplica.
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas a
Não se
Outros Recursos
aplica.
Declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha
Não se
constituídas por bens móveis ou imóveis, quando houver
aplica.
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Não se
Partidário
aplica.

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado
Autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido
político, acordo expressamente formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação
Comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou de recursos de origem
não identificada ou guia de recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada,
conforme o caso
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X
Não se
aplica.
Não se
aplica.

- As informações constantes dos extratos bancários impressos (titular, número da conta corrente, número da agência bancária, número do
banco e/ou data de abertura) conferem com os dados informados na qualificação do prestador de contas?
SIM
- Os extratos bancários foram apresentados em sua forma definitiva, ou seja, sem a expressão "sem validade legal" ou "sujeitos à alteração"?
SIM
- Os extratos bancários apresentam saldo inicial zerado e/ou evidenciam que as contas foram abertas especificamente para a campanha?
SIM
- Os extratos bancários apresentados abrangem todo o período da campanha eleitoral?
SIM
- Na hipótese de as contas terem sido apresentadas sem movimentação financeira, os extratos bancários comprovam a ausência dessa
movimentação ou foi apresentada declaração emitida pelo banco certificando a ausência da movimentação financeira?
SIM
CONCLUSÃO DOS EXAMES
Concluído o exame, expeça o documento Análise Técnica de Prestação de Contas no Rito Simplificado.”
LOCAL
Paranaguá

DATA
10/11/2017

EXAMINADOR
Suzana Justus de Brito

PRESTAÇÃO DE CONTAS 36-81.2017.6.16.0005
Autos: 36-81.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Joel de Paula
Município: Paranaguá
Advogado: Tsutomu Furusawa – OAB/PR n. 6188
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017 –
005ª ZE, INTIMO o candidato e prestador de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PROCEDIMENTO TÉCNICO
PRELIMINAR DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA, abaixo descritos, para, querendo, e no prazo de 03 (três) dias,
apresentar esclarecimentos e juntar documentos.
“ - Peças integrantes:
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
contabilidade
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver
Não se
aplica.
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
X
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas
Não se
aos recursos do Fundo Partidário
aplica.
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas a
Não se
Outros Recursos
aplica.
Declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha
Não se
constituídas por bens móveis ou imóveis, quando houver
aplica.
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Não se
Partidário
aplica.
Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado
X
Autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido
Não se
político, acordo expressamente formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação
aplica.
Comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou de recursos de origem
Não se
não identificada ou guia de recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada,
aplica.
conforme o caso
- As informações constantes dos extratos bancários impressos (titular, número da conta corrente, número da agência bancária, número do
banco e/ou data de abertura) conferem com os dados informados na qualificação do prestador de contas?
SIM
- Os extratos bancários foram apresentados em sua forma definitiva, ou seja, sem a expressão "sem validade legal" ou "sujeitos à alteração"?
SIM
- Os extratos bancários apresentam saldo inicial zerado e/ou evidenciam que as contas foram abertas especificamente para a campanha?
SIM
- Os extratos bancários apresentados abrangem todo o período da campanha eleitoral?
SIM

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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- Na hipótese de as contas terem sido apresentadas sem movimentação financeira, os extratos bancários comprovam a ausência dessa
movimentação ou foi apresentada declaração emitida pelo banco certificando a ausência da movimentação financeira?
SIM
CONCLUSÃO DOS EXAMES
Concluído o exame, expeça o documento Análise Técnica de Prestação de Contas no Rito Simplificado.”
LOCAL
Paranaguá

DATA
10/11/2017

EXAMINADOR
Suzana Justus de Brito

PRESTAÇÃO DE CONTAS 37-66.2017.6.16.0005
Autos: 37-66.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Jorge Pereira
Município: Paranaguá
Advogado: Tsutomu Furusawa – OAB/PR n. 6188
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017 –
005ª ZE, INTIMO o candidato e prestador de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PROCEDIMENTO TÉCNICO
PRELIMINAR DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA, abaixo descritos, para, querendo, e no prazo de 03 (três) dias,
apresentar esclarecimentos e juntar documentos.
“ - Peças integrantes:
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
contabilidade
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver
Não se
aplica.
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
X
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas
Não se
aos recursos do Fundo Partidário
aplica.
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas a
Não se
Outros Recursos
aplica.
Declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha
Não se
constituídas por bens móveis ou imóveis, quando houver
aplica.
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Não se
Partidário
aplica.
Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado
X
Autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido
Não se
político, acordo expressamente formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação
aplica.
Comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou de recursos de origem
Não se
não identificada ou guia de recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada,
aplica.
conforme o caso
- As informações constantes dos extratos bancários impressos (titular, número da conta corrente, número da agência bancária, número do
banco e/ou data de abertura) conferem com os dados informados na qualificação do prestador de contas?
SIM
- Os extratos bancários foram apresentados em sua forma definitiva, ou seja, sem a expressão "sem validade legal" ou "sujeitos à alteração"?
SIM
- Os extratos bancários apresentam saldo inicial zerado e/ou evidenciam que as contas foram abertas especificamente para a campanha?
SIM
- Os extratos bancários apresentados abrangem todo o período da campanha eleitoral?
SIM
- Na hipótese de as contas terem sido apresentadas sem movimentação financeira, os extratos bancários comprovam a ausência dessa
movimentação ou foi apresentada declaração emitida pelo banco certificando a ausência da movimentação financeira?
SIM
CONCLUSÃO DOS EXAMES
Concluído o exame, expeça o documento Análise Técnica de Prestação de Contas no Rito Simplificado.”
LOCAL
Paranaguá

DATA
10/11/2017

EXAMINADOR
Suzana Justus de Brito

PRESTAÇÃO DE CONTAS 38-51.2017.6.16.0005
Autos: 38-51.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: José Elias Nieri
Município: Paranaguá
Advogado: Tsutomu Furusawa – OAB/PR n. 6188
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017 –
005ª ZE, INTIMO o candidato e prestador de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PROCEDIMENTO TÉCNICO
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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PRELIMINAR DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA, abaixo descritos, para, querendo, e no prazo de 03 (três) dias,
apresentar esclarecimentos e juntar documentos.
“ - Peças integrantes:
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
contabilidade
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver
Não se
aplica.
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
X
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas
Não se
aos recursos do Fundo Partidário
aplica.
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas a
Não se
Outros Recursos
aplica.
Declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha
Não se
constituídas por bens móveis ou imóveis, quando houver
aplica.
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Não se
Partidário
aplica.
Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado
X
Autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido
Não se
político, acordo expressamente formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação
aplica.
Comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou de recursos de origem
Não se
não identificada ou guia de recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada,
aplica.
conforme o caso
- As informações constantes dos extratos bancários impressos (titular, número da conta corrente, número da agência bancária, número do
banco e/ou data de abertura) conferem com os dados informados na qualificação do prestador de contas?
SIM
- Os extratos bancários foram apresentados em sua forma definitiva, ou seja, sem a expressão "sem validade legal" ou "sujeitos à alteração"?
SIM
- Os extratos bancários apresentam saldo inicial zerado e/ou evidenciam que as contas foram abertas especificamente para a campanha?
SIM
- Os extratos bancários apresentados abrangem todo o período da campanha eleitoral?
SIM
- Na hipótese de as contas terem sido apresentadas sem movimentação financeira, os extratos bancários comprovam a ausência dessa
movimentação ou foi apresentada declaração emitida pelo banco certificando a ausência da movimentação financeira?
SIM
CONCLUSÃO DOS EXAMES
Concluído o exame, expeça o documento Análise Técnica de Prestação de Contas no Rito Simplificado.”
LOCAL
Paranaguá

DATA
10/11/2017

EXAMINADOR
Suzana Justus de Brito

PRESTAÇÃO DE CONTAS 39-36.2017.6.16.0005
Autos: 39-36.2017.6.16.0005
Natureza: Prestação de Contas
Candidato: Arione Lopes de Faria
Município: Paranaguá
Advogado: Tsutomu Furusawa – OAB/PR n. 6188
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017 –
005ª ZE, INTIMO o candidato e prestador de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no PROCEDIMENTO TÉCNICO
PRELIMINAR DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA, abaixo descritos, para, querendo, e no prazo de 03 (três) dias,
apresentar esclarecimentos e juntar documentos.
“ - Peças integrantes:
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
contabilidade
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver
Não se
aplica.
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
X
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas
Não se
aos recursos do Fundo Partidário
aplica.
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas a
Não se
Outros Recursos
aplica.
Declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha
Não se
constituídas por bens móveis ou imóveis, quando houver
aplica.
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Não se
Partidário
aplica.
Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado
X
Autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido
Não se
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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político, acordo expressamente formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação
Comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou de recursos de origem
não identificada ou guia de recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada,
conforme o caso

aplica.
Não se
aplica.

- As informações constantes dos extratos bancários impressos (titular, número da conta corrente, número da agência bancária, número do
banco e/ou data de abertura) conferem com os dados informados na qualificação do prestador de contas?
SIM
- Os extratos bancários foram apresentados em sua forma definitiva, ou seja, sem a expressão "sem validade legal" ou "sujeitos à alteração"?
SIM
- Os extratos bancários apresentam saldo inicial zerado e/ou evidenciam que as contas foram abertas especificamente para a campanha?
SIM
- Os extratos bancários apresentados abrangem todo o período da campanha eleitoral?
SIM
- Na hipótese de as contas terem sido apresentadas sem movimentação financeira, os extratos bancários comprovam a ausência dessa
movimentação ou foi apresentada declaração emitida pelo banco certificando a ausência da movimentação financeira?
SIM
CONCLUSÃO DOS EXAMES
Concluído o exame, expeça o documento Análise Técnica de Prestação de Contas no Rito Simplificado.”
LOCAL
Paranaguá

DATA
10/11/2017

EXAMINADOR
Suzana Justus de Brito

PRESTAÇÕES DE CONTAS 2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 60-12.2017.6.16.0005
CANDIDATO: VALENTINO ROBSON MIRAS BUENO
ADVOGADO: ELISANGELA SOARES OAB/PR nº 38.437
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017005ZE, INTIMO o(a) candidato(a) e prestador(a) de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no RELATÓRIO
PRELIMINAR, abaixo descritos, para, querendo e no prazo de três dias, apresentar esclarecimentos e juntar documentos (Resolução TSE nº
23463/15):
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:
Verifique se foram apresentadas as peças e documentos abaixo discriminados:
CHECK-LIST (art. 48 e 59, § 5º, da Resolução TSE nº 23.463/2015)
Extrato da prestação de contas, devidamente assinado pelo prestador de contas e pelo profissional de
contabilidade
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas
aos recursos do Fundo Partidário
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas a
Outros Recursos
Declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha
constituídas por bens móveis ou imóveis, quando houver
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Partidário
Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado
Autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido
político, acordo expressamente formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação
Comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou de recursos de origem
não identificada ou guia de recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada,
conforme o caso

SIM
X

NÃO

Não se
aplica
X
Não se
aplica
Não se
aplica
Não se
aplica
X
X
Não se
aplica
Não se
aplica

2.

QUALIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE CONTAS

4.4.

Validação de doadores junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil quanto a divergências em relação à base de dados

Foram detectadas divergências entre os dados dos doadores constantes da prestação de contas e as informações constantes da base de
dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, evidenciando indícios de omissão quanto à identificação dos verdadeiros doadores da
campanha eleitoral, não sendo possível confirmar a origem do recurso aplicado em campanha eleitoral, nos termos do art. 26, § 1º, da
Resolução TSE n. 23.463/2015, propondo-se a conversão das contas simplificadas para o rito ordinário:
DATA

CPF/CNPJ

11/10/2016

25.498.596/0001-22

DOADOR CONSTANTE DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEIÇÕES 2016 MARCELO
ELIAS ROQUE PREFEITO

DOADOR CONSTANTE DA
BASE DE DADOS DA RFB
MARCELO ELIAS ROQUE
PREFEITO

VALOR (R$)¹

%²

191,87

13,73

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

230,00

16,45

¹ Valor total das doações recebidas
² Representatividade das doações em relação ao valor total
4.11.
Verifique a 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:

6.

DATA

CPF

DOADOR

19/08/2016
19/08/2016

877.146.479-49
321.595.109-63

ELISANGELA SOARES
GILBERTO SANTOS DO CARMO

NATUREZA
DO
RECURSO
ESTIMAVEL DOADO
Serviços prestados por terceiros
Serviços prestados por terceiros

VALOR (R$)
500,00
200,00

OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 60, IV, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/2015)

6.2.
Foram identificadas inconsistências no confronto entre as doações diretas recebidas e as informações prestadas pelos doadores por
meio do SPCE Cadastro, revelando indícios de omissão parcial de receita ou de gasto eleitoral [avalie se a divergência é de ausência da
doação na prestação de contas em exame (indício de omissão de receita) ou ausência da doação na prestação de contas do beneficiário
(indício de omissão de gasto eleitoral)], infringindo o disposto no art. 48, I, c OU g, da Resolução TSE n. 23.463/2015:
DADOS CONSTANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM EXAME (BENEFICIÁRIO)
SE
DOADOR
Nº RECIBO
DATA
FONT
Q
E
1
PR-PARANAGUÁ - 43 - ELEIÇÕES 401771377453P
11/10/2016
OR
2016 MARCELO ELIAS ROQUE R000006E
PREFEITO

ESPÉCIE

VALOR (R$)

Estimado

40,62

DADOS CONSTANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E/OU INFORMAÇÕES DE DOADOR
SE
DOADOR
Nº RECIBO
DATA
FONT
ESPÉCIE
Q
E
1
MARCELO ELIAS ROQUE
401771377453P
11/10/2016
-Estimado
R000006E
6.18.

VALOR (R$)
40,63

ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

6.18.5. As informações constantes dos extratos bancários impressos (titular, número da conta corrente, número da agência bancária,
número do banco e/ou data de abertura) conferem com os dados informados na qualificação do prestador de contas?
NÃO - Informe as divergências constatadas (art. 48, I, a, e II, a, da Resolução TSE nº 23.463/2015): Não há extratos bancários impressos.
6.18.6. Os extratos bancários foram apresentados em sua forma definitiva, ou seja, sem a expressão "sem validade legal" ou "sujeitos à
alteração"?
NÃO - em desatendimento ao disposto no art. 48, II, a, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
6.18.7. Os extratos bancários apresentam saldo inicial zerado e/ou evidenciam que as contas foram abertas especificamente para a
campanha?
NÃO, em desatendimento ao disposto no art. 48, II, a, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
6.18.8. Os extratos bancários apresentados abrangem todo o período da campanha eleitoral?
NÃO - em desatendimento ao disposto no art. 48, II, a e 52, § 1º, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
11.

CONCLUSÃO DOS EXAMES
LOCAL
Paranaguá

DATA
10/11/2017

EXAMINADOR
Sérgio Paulo Kawka

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 62-79.2017.6.16.0005
CANDIDATO: CLAUDIO ANTONIO DO NASCIMENTO
ADVOGADO: ELISANGELA SOARES OAB/PR nº 38.437
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017005ZE, INTIMO o(a) candidato(a) e prestador(a) de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no RELATÓRIO
PRELIMINAR, abaixo descritos, para, querendo e no prazo de três dias, apresentar esclarecimentos e juntar documentos (Resolução TSE nº
23463/15):
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:
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Verifique se foram apresentadas as peças e documentos abaixo discriminados:
CHECK-LIST (art. 48 e 59, § 5º, da Resolução TSE nº 23.463/2015)
Extrato da prestação de contas, devidamente assinado pelo prestador de contas e pelo profissional de
contabilidade
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas
aos recursos do Fundo Partidário
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas a
Outros Recursos
Declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha
constituídas por bens móveis ou imóveis, quando houver
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Partidário
Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado
Autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido
político, acordo expressamente formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação
Comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou de recursos de origem
não identificada ou guia de recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada,
conforme o caso

SIM
X

NÃO

Não se
aplica
X
X
Não se
aplica
X
X
X
Não se
aplica
Não se
aplica

2.

QUALIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE CONTAS

4.4.

Validação de doadores junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil quanto a divergências em relação à base de dados

Foram detectadas divergências entre os dados dos doadores constantes da prestação de contas e as informações constantes da base de
dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, evidenciando indícios de omissão quanto à identificação dos verdadeiros doadores da
campanha eleitoral, não sendo possível confirmar a origem do recurso aplicado em campanha eleitoral, nos termos do art. 26, § 1º, da
Resolução TSE n. 23.463/2015, propondo-se a conversão das contas simplificadas para o rito ordinário:
DATA

CPF/CNPJ

11/10/2016

25.498.596/0001-22

14/10/2016

25.498.596/0001-22

DOADOR CONSTANTE DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEIÇÕES 2016 MARCELO
ELIAS ROQUE
ELEIÇÕES 2016 MARCELO
ELIAS ROQUE

DOADOR CONSTANTE DA
BASE DE DADOS DA RFB
MARCELO ELIAS ROQUE
PREFEITO
MARCELO ELIAS ROQUE
PREFEITO

VALOR (R$)¹

%²

191,87

11,61

230,00

13,92

¹ Valor total das doações recebidas
² Representatividade das doações em relação ao valor total
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
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3293 - 3000025035
06/09/2016
DP DINH AG

OPERAÇÃO

VALOR (R$)

205 - LANÇAMENTO AVISADO

254,70

4.11.
Verifique a 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

29/08/2016
29/08/2016

877.146.479-49
321.595.109-63

ELISANGELA SOARES
GILBERTO SANTOS DO CARMO

NATUREZA
DO
RECURSO
ESTIMAVEL DOADO
Serviços prestados por terceiros
Serviços prestados por terceiros

VALOR (R$)
500,00
200,00

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, contrariando o que dispõem os arts. 7° e 13, da Resolução TSE nº 23.463/2015,
o que pode caracterizar omissão de movimentação financeira, frustrando o controle de licitude e origem da fonte.
6.

OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 60, IV, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/2015)

6.2.
Foram identificadas inconsistências no confronto entre as doações diretas recebidas e as informações prestadas pelos doadores por
meio do SPCE Cadastro, revelando indícios de omissão parcial de receita ou de gasto eleitoral [avalie se a divergência é de ausência da
doação na prestação de contas em exame (indício de omissão de receita) ou ausência da doação na prestação de contas do beneficiário
(indício de omissão de gasto eleitoral)], infringindo o disposto no art. 48, I, c OU g, da Resolução TSE n. 23.463/2015:
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DADOS CONSTANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM EXAME (BENEFICIÁRIO)
SE
DOADOR
Nº RECIBO
DATA
FONT
Q
E
1
PR-PARANAGUÁ - 43 - ELEIÇÕES 402221377453P
11/10/2016
OR
2016 MARCELO ELIAS ROQUE
R000007E

ESPÉCIE

VALOR (R$)

Estimado

40,62

DADOS CONSTANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E/OU INFORMAÇÕES DE DOADOR
SE
DOADOR
Nº RECIBO
DATA
FONT
ESPÉCIE
Q
E
1
MARCELO ELIAS ROQUE
402221377453P
11/10/2016
-Estimado
R000007E
6.18.

VALOR (R$)
40,63

ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Execute os procedimentos de exame abaixo para todas as contas bancárias informadas na prestação de contas, inclusive para aquela que se
refere à movimentação de recursos do Fundo Partidário, caso tenha havido recebimento dessa natureza. Verifique, preliminarmente, se há no
município agência bancária ou posto de atendimento bancário (art. 7º, § 4°, da Res. TSE nº 23.463/2015), circunstância que obriga à abertura
de conta bancária.
6.18.2. 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, 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:
CONTA BANCÁRIA DECLARADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DIVERGÊNCIA
CNPJ
BANCO
Na conta
25.737.138/0001-07
104

AGÊNCIA
3293

CONTA
000000025035

CONTA BANCÁRIA IDENTIFICADA NOS EXTRATOS ELETRÔNICOS
DIVERGÊNCIA
CNPJ
BANCO
AGÊNCIA
Na conta
25.737.138/0001-07
104
3293

CONTA
003000025035

6.18.5. As informações constantes dos extratos bancários impressos (titular, número da conta corrente, número da agência bancária,
número do banco e/ou data de abertura) conferem com os dados informados na qualificação do prestador de contas?
SIM
6.18.6. Os extratos bancários foram apresentados em sua forma definitiva, ou seja, sem a expressão "sem validade legal" ou "sujeitos à
alteração"?
SIM
6.18.7. Os extratos bancários apresentam saldo inicial zerado e/ou evidenciam que as contas foram abertas especificamente para a
campanha?
SIM
6.18.8.
SIM

Os extratos bancários apresentados abrangem todo o período da campanha eleitoral?

6.18.9. Na hipótese de as contas terem sido apresentadas sem movimentação financeira, os extratos bancários comprovam a ausência
dessa movimentação ou foi apresentada declaração emitida pelo banco certificando a ausência da movimentação financeira?
SIM
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
DAT
HISTÓR
Nº
OPERA
VALOR
TIPO
CPF
/ NOME
BAN AGÊNCI
A
ICO
DOCUM
ÇÃO
R$
CNPJ
CO
A
ENTO

Banco: 104 - Agência: 3293 - Conta: 3000025035
254,70
DP
0
LANÇA
DINH
MENTO
06/0
AG
AVISAD
9/20
O
16
240,00
ENVIO
101640
TRANS
06/0
TED
F.
9/20
INTERB
16
ANCÁRI
A (DOC,
TED)

CONTA

NOME
IDENTIF
ICADO
NO
DOC

C

D

12.203.5
09/000110

LEAND
RO
AUGUS
TO
ALVES
DE

341

8266

0000000
239600
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OLIVEIR
A

RECEITAS DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E AUSENTES NO EXTRATO
DATA
CONTA
RECIBO
Nº
ESPÉCI
FONTE
VALOR
ELEITORAL DOCUM
E
DE
ENTO
RECUR
ORIGE
SO
M
4022213774
NSU000
Depósito Não
254,70
06/09/2016
Recurso
186
em
Informad
s
de 53PR00000
1E
espécie
o
pessoas
físicas

DESPESAS DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E AUSENTES NO EXTRATO
DATA
CONTA
Nº
ESPÉCIE
FONTE DE VALOR
PAGAMENT
DOCUMEN
RECURSO
ORIGEM
PAGAMENT
O
TO
O
NSU000250
Transferênci
Outros
240,00
06/09/2016
Publicidade
a eletrônica
Recursos
por
materiais
impressos
11.

CPF / CNPJ
DOADOR

NOME DOADOR

032.967.899
-01

JOSÉ
RICARDO
DOS SANTOS

CPF / CNPJ
FORNECED
OR
12.203.509/
0001-10

NOME
FORNECEDOR
LEANDRO
AUGUSTO ALVES
DE OLIVEIRA

CONCLUSÃO DOS EXAMES
LOCAL
Paranaguá

DATA
10/11/2017

EXAMINADOR
Elerson Galiotto

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 63-64.2017.6.16.0005
CANDIDATO: ALDECI DA SILVA ALEXANDRE
ADVOGADO: ELISANGELA SOARES OAB/PR nº 38.437
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017005ZE, INTIMO o(a) candidato(a) e prestador(a) de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no RELATÓRIO
PRELIMINAR, abaixo descritos, para, querendo e no prazo de três dias, apresentar esclarecimentos e juntar documentos (Resolução TSE nº
23463/15):
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:
Verifique se foram apresentadas as peças e documentos abaixo discriminados:

CHECK-LIST (art. 48 e 59, § 5º, da Resolução TSE nº 23.463/2015)
Extrato da prestação de contas, devidamente assinado pelo prestador de contas e pelo profissional de
contabilidade
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas
aos recursos do Fundo Partidário
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas a
Outros Recursos
Declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha
constituídas por bens móveis ou imóveis, quando houver
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Partidário
Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado
Autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido
político, acordo expressamente formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação
Comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou de recursos de origem
não identificada ou guia de recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada,
conforme o caso

SIM
X

NÃO

X
X
Não se
aplica
Não se
aplica
Não se
aplica
X
X
Não se
aplica
Não se
aplica

2.

QUALIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE CONTAS

4.4.

Validação de doadores junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil quanto a divergências em relação à base de dados

Foram detectadas divergências entre os dados dos doadores constantes da prestação de contas e as informações constantes da base de
dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, evidenciando indícios de omissão quanto à identificação dos verdadeiros doadores da
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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campanha eleitoral, não sendo possível confirmar a origem do recurso aplicado em campanha eleitoral, nos termos do art. 26, § 1º, da
Resolução TSE n. 23.463/2015, propondo-se a conversão das contas simplificadas para o rito ordinário:
DATA

CPF/CNPJ

11/10/2016

25.498.596/0001-22

14/10/2016

25.498.596/0001-22

DOADOR CONSTANTE DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEIÇÕES 2016 MARCELO
ELIAS ROQUE PREFEITO
ELEIÇÕES 2016 MARCELO
ELIAS ROQUE PREFEITO

DOADOR CONSTANTE DA
BASE DE DADOS DA RFB
MARCELO ELIAS ROQUE
PREFEITO
MARCELO ELIAS ROQUE
PREFEITO

VALOR (R$)¹

%²

191,87

13,73

230,00

16,45

¹ Valor total das doações recebidas
² Representatividade das doações em relação ao valor total
4.11.
Verifique a 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

18/08/2016
18/08/2016

877.146.479-49
321.595.109-63

ELISANGELA SOARES
GILBERTO SANTOS DO CARMO

NATUREZA
DO
RECURSO
ESTIMAVEL DOADO
Serviços prestados por terceiros
Serviços prestados por terceiros

VALOR (R$)
500,00
200,00

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, contrariando o que dispõem os arts. 7° e 13, da Resolução TSE nº 23.463/2015,
o que pode caracterizar omissão de movimentação financeira, frustrando o controle de licitude e origem da fonte.
6.

OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 60, IV, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/2015)

6.2.
Foram identificadas inconsistências no confronto entre as doações diretas recebidas e as informações prestadas pelos doadores por
meio do SPCE Cadastro, revelando indícios de omissão parcial de receita ou de gasto eleitoral [avalie se a divergência é de ausência da
doação na prestação de contas em exame (indício de omissão de receita) ou ausência da doação na prestação de contas do beneficiário
(indício de omissão de gasto eleitoral)], infringindo o disposto no art. 48, I, c OU g, da Resolução TSE n. 23.463/2015:
DADOS CONSTANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM EXAME (BENEFICIÁRIO)
SE
DOADOR
Nº RECIBO
DATA
FONT
Q
E
1
PR-PARANAGUÁ - 43 - ELEIÇÕES 404561377453P
11/10/2016
OR
2016 MARCELO ELIAS ROQUE R000006E
PREFEITO

ESPÉCIE

VALOR (R$)

Estimado

40,62

DADOS CONSTANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E/OU INFORMAÇÕES DE DOADOR
SE
DOADOR
Nº RECIBO
DATA
FONT
ESPÉCIE
Q
E
1
MARCELO ELIAS ROQUE
404561377453P
11/10/2016
-Estimado
R000006E
6.18.

VALOR (R$)
40,63

ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Execute os procedimentos de exame abaixo para todas as contas bancárias informadas na prestação de contas, inclusive para aquela que se
refere à movimentação de recursos do Fundo Partidário, caso tenha havido recebimento dessa natureza. Verifique, preliminarmente, se há no
município agência bancária ou posto de atendimento bancário (art. 7º, § 4°, da Res. TSE nº 23.463/2015), circunstância que obriga à abertura
de conta bancária.
6.18.5. As informações constantes dos extratos bancários impressos (titular, número da conta corrente, número da agência bancária,
número do banco e/ou data de abertura) conferem com os dados informados na qualificação do prestador de contas?
NÃO - Informe as divergências constatadas (art. 48, I, a, e II, a, da Resolução TSE nº 23.463/2015):
Extrato não possui data de abertura

6.18.6. Os extratos bancários foram apresentados em sua forma definitiva, ou seja, sem a expressão "sem validade legal" ou "sujeitos à
alteração"?
NÃO - em desatendimento ao disposto no art. 48, II, a, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
6.18.7. Os extratos bancários apresentam saldo inicial zerado e/ou evidenciam que as contas foram abertas especificamente para a
campanha?
NÃO, em desatendimento ao disposto no art. 48, II, a, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
6.18.8. Os extratos bancários apresentados abrangem todo o período da campanha eleitoral?
NÃO - em desatendimento ao disposto no art. 48, II, a e 52, § 1º, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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6.18.9. Na hipótese de as contas terem sido apresentadas sem movimentação financeira, os extratos bancários comprovam a ausência
dessa movimentação ou foi apresentada declaração emitida pelo banco certificando a ausência da movimentação financeira?
NÃO, em desatendimento ao disposto no art. 48, II, a, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
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
DAT
HISTÓR
Nº
OPERA
VALOR
TIPO
CPF
/ NOME
BAN AGÊNCI
A
ICO
DOCUM
ÇÃO
R$
CNPJ
CO
A
ENTO

Banco: 237 - Agência: 48 - Conta: 95915
DEP
1120048 DEPÓSI
5,00
19/0
IDENTIF
TOS
8/20
IC
ESPECI
16
DINHEI
AIS
RO
TARIFA
1
TARIFA
5,00
23/0
DI
S
8/20
AGENCI
16
A
11.

C

CONTA

NOME
IDENTIF
ICADO
NO
DOC

687.902.
609-53

D

BANCO
BRADE
SCO
S/A

CONCLUSÃO DOS EXAMES
LOCAL
Paranaguá

DATA
10/11/2017

Elerson Galiotto

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 64-49.2017.6.16.0005
CANDIDATO: JOACIR SOARES MENDES
ADVOGADO: ELISANGELA SOARES OAB/PR nº 38.437
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017005ZE, INTIMO o(a) candidato(a) e prestador(a) de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no RELATÓRIO
PRELIMINAR, abaixo descritos, para, querendo e no prazo de três dias, apresentar esclarecimentos e juntar documentos (Resolução TSE nº
23463/15):
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:
Verifique se foram apresentadas as peças e documentos abaixo discriminados:

CHECK-LIST (art. 48 e 59, § 5º, da Resolução TSE nº 23.463/2015)
Extrato da prestação de contas, devidamente assinado pelo prestador de contas e pelo profissional de
contabilidade
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas
aos recursos do Fundo Partidário
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas a
Outros Recursos
Declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha
constituídas por bens móveis ou imóveis, quando houver
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Partidário
Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado
Autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido
político, acordo expressamente formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação
Comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou de recursos de origem
não identificada ou guia de recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada,
conforme o caso

SIM
X

NÃO

X
X
Não se
aplica
Não se
aplica
Não se
aplica
X
X
Não se
aplica
Não se
aplica

2.

QUALIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE CONTAS

4.4.

Validação de doadores junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil quanto a divergências em relação à base de dados

Foram detectadas divergências entre os dados dos doadores constantes da prestação de contas e as informações constantes da base de
dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, evidenciando indícios de omissão quanto à identificação dos verdadeiros doadores da
campanha eleitoral, não sendo possível confirmar a origem do recurso aplicado em campanha eleitoral, nos termos do art. 26, § 1º, da
Resolução TSE n. 23.463/2015, propondo-se a conversão das contas simplificadas para o rito ordinário:
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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DATA

CPF/CNPJ

11/10/2016

25.498.596/0001-22

14/10/2016

25.498.596/0001-22

DOADOR CONSTANTE DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEIÇÕES 2016 MARCELO
ELIAS ROQUE PREFEITO
ELEIÇÕES 2016 MARCELO
ELIAS ROQUE PREFEITO
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DOADOR CONSTANTE DA
BASE DE DADOS DA RFB
MARCELO ELIAS ROQUE
PREFEITO
MARCELO ELIAS ROQUE
PREFEITO

VALOR (R$)¹

%²

191,87

13,73

230,00

16,45

¹ Valor total das doações recebidas
² Representatividade das doações em relação ao valor total
4.11.
Verifique a 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

25/08/2016
25/08/2016

877.146.479-49
321.595.109-63

ELISANGELA SOARES
GILBERTO SANTOS DO CARMO

NATUREZA
DO
RECURSO
ESTIMAVEL DOADO
Serviços prestados por terceiros
Serviços prestados por terceiros

VALOR (R$)
500,00
200,00

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, contrariando o que dispõem os arts. 7° e 13, da Resolução TSE nº 23.463/2015,
o que pode caracterizar omissão de movimentação financeira, frustrando o controle de licitude e origem da fonte.
6.

OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 60, IV, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/2015)

6.2.
Foram identificadas inconsistências no confronto entre as doações diretas recebidas e as informações prestadas pelos doadores por
meio do SPCE Cadastro, revelando indícios de omissão parcial de receita ou de gasto eleitoral [avalie se a divergência é de ausência da
doação na prestação de contas em exame (indício de omissão de receita) ou ausência da doação na prestação de contas do beneficiário
(indício de omissão de gasto eleitoral)], infringindo o disposto no art. 48, I, c OU g, da Resolução TSE n. 23.463/2015:
DADOS CONSTANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM EXAME (BENEFICIÁRIO)
SE
DOADOR
Nº RECIBO
DATA
FONT
Q
E
1
PR-PARANAGUÁ - 43 - ELEIÇÕES 401151377453P
11/10/2016
OR
2016 MARCELO ELIAS ROQUE R000006E
PREFEITO

ESPÉCIE

VALOR (R$)

Estimado

40,62

DADOS CONSTANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E/OU INFORMAÇÕES DE DOADOR
SE
DOADOR
Nº RECIBO
DATA
FONT
ESPÉCIE
Q
E
1
MARCELO ELIAS ROQUE
401151377453P
11/10/2016
-Estimado
R000006E
6.18.

VALOR (R$)
40,63

ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Execute os procedimentos de exame abaixo para todas as contas bancárias informadas na prestação de contas, inclusive para aquela que se
refere à movimentação de recursos do Fundo Partidário, caso tenha havido recebimento dessa natureza. Verifique, preliminarmente, se há no
município agência bancária ou posto de atendimento bancário (art. 7º, § 4°, da Res. TSE nº 23.463/2015), circunstância que obriga à abertura
de conta bancária.
6.18.4.
exame.

Não houve indicação das informações referentes à conta bancária na prestação de contas examinada, implicando restrição ao

6.18.5. As informações constantes dos extratos bancários impressos (titular, número da conta corrente, número da agência bancária,
número do banco e/ou data de abertura) conferem com os dados informados na qualificação do prestador de contas?
NÃO - Informe as divergências constatadas (art. 48, I, a, e II, a, da Resolução TSE nº 23.463/2015):
6.18.6. Os extratos bancários foram apresentados em sua forma definitiva, ou seja, sem a expressão "sem validade legal" ou "sujeitos à
alteração"?
NÃO - em desatendimento ao disposto no art. 48, II, a, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
6.18.7. Os extratos bancários apresentam saldo inicial zerado e/ou evidenciam que as contas foram abertas especificamente para a
campanha?
NÃO, em desatendimento ao disposto no art. 48, II, a, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
6.18.8. Os extratos bancários apresentados abrangem todo o período da campanha eleitoral?
NÃO - em desatendimento ao disposto no art. 48, II, a e 52, § 1º, da Resolução TSE nº 23.463/2015.

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

Ano IX - Número 209

Curitiba, quinta-feira, 16 de novembro de 2017

Página 36

6.18.9. Na hipótese de as contas terem sido apresentadas sem movimentação financeira, os extratos bancários comprovam a ausência
dessa movimentação ou foi apresentada declaração emitida pelo banco certificando a ausência da movimentação financeira?
NÃO, em desatendimento ao disposto no art. 48, II, a, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
11.

CONCLUSÃO DOS EXAMES

Concluído o exame, expeça o documento Análise Técnica de Prestação de Contas no Rito Simplificado.
LOCAL
Paranaguá

DATA
13/11/2017

EXAMINADOR
Elerson Galiotto

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 65-34.2017.6.16.0005
CANDIDATO: MAURO LUIZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ELISANGELA SOARES OAB/PR nº 38.437
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017005ZE, INTIMO o(a) candidato(a) e prestador(a) de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no RELATÓRIO
PRELIMINAR, abaixo descritos, para, querendo e no prazo de três dias, apresentar esclarecimentos e juntar documentos (Resolução TSE nº
23463/15):
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:
Verifique se foram apresentadas as peças e documentos abaixo discriminados:

CHECK-LIST (art. 48 e 59, § 5º, da Resolução TSE nº 23.463/2015)
Extrato da prestação de contas, devidamente assinado pelo prestador de contas e pelo profissional de
contabilidade
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas
aos recursos do Fundo Partidário
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas a
Outros Recursos
Declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha
constituídas por bens móveis ou imóveis, quando houver
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Partidário
Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado
Autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido
político, acordo expressamente formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação
Comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou de recursos de origem
não identificada ou guia de recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada,
conforme o caso

SIM
X

NÃO

X
X
Não se
aplica
Não se
aplica
Não se
aplica
X
X
Não se
aplica
Não se
aplica

2.

QUALIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE CONTAS

4.4.

Validação de doadores junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil quanto a divergências em relação à base de dados

Foram detectadas divergências entre os dados dos doadores constantes da prestação de contas e as informações constantes da base de
dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, evidenciando indícios de omissão quanto à identificação dos verdadeiros doadores da
campanha eleitoral, não sendo possível confirmar a origem do recurso aplicado em campanha eleitoral, nos termos do art. 26, § 1º, da
Resolução TSE n. 23.463/2015, propondo-se a conversão das contas simplificadas para o rito ordinário:
DATA

CPF/CNPJ

11/10/2016

25.498.596/0001-22

14/10/2016

25.498.596/0001-22

DOADOR CONSTANTE DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEIÇÕES 2016 MARCELO
ELIAS ROQUE PREFEITO
ELEIÇÕES 2016 MARCELO
ELIAS ROQUE PREFEITO

DOADOR CONSTANTE DA
BASE DE DADOS DA RFB
MARCELO ELIAS ROQUE
PREFEITO
MARCELO ELIAS ROQUE
PREFEITO

VALOR (R$)¹

%²

191,87

13,73

230,00

16,45

¹ Valor total das doações recebidas
² Representatividade das doações em relação ao valor total
4.11.
Verifique a 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

25/08/2016

877.146.479-49

ELISANGELA SOARES

NATUREZA
DO
RECURSO
ESTIMAVEL DOADO
Serviços prestados por terceiros

VALOR (R$)
500,00
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Serviços prestados por terceiros

200,00

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, contrariando o que dispõem os arts. 7° e 13, da Resolução TSE nº 23.463/2015,
o que pode caracterizar omissão de movimentação financeira, frustrando o controle de licitude e origem da fonte.
6.

OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 60, IV, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/2015)

6.2.
Foram identificadas inconsistências no confronto entre as doações diretas recebidas e as informações prestadas pelos doadores por
meio do SPCE Cadastro, revelando indícios de omissão parcial de receita ou de gasto eleitoral [avalie se a divergência é de ausência da
doação na prestação de contas em exame (indício de omissão de receita) ou ausência da doação na prestação de contas do beneficiário
(indício de omissão de gasto eleitoral)], infringindo o disposto no art. 48, I, c OU g, da Resolução TSE n. 23.463/2015:
DADOS CONSTANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM EXAME (BENEFICIÁRIO)
SE
DOADOR
Nº RECIBO
DATA
FONT
Q
E
1
PR-PARANAGUÁ - 43 - ELEIÇÕES 406401377453P
11/10/2016
OR
2016 MARCELO ELIAS ROQUE R000006E
PREFEITO

ESPÉCIE

VALOR (R$)

Estimado

40,62

DADOS CONSTANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E/OU INFORMAÇÕES DE DOADOR
SE
DOADOR
Nº RECIBO
DATA
FONT
ESPÉCIE
Q
E
1
MARCELO ELIAS ROQUE
406401377453P
11/10/2016
-Estimado
R000006E
6.18.

VALOR (R$)
40,63

ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Execute os procedimentos de exame abaixo para todas as contas bancárias informadas na prestação de contas, inclusive para aquela que se
refere à movimentação de recursos do Fundo Partidário, caso tenha havido recebimento dessa natureza. Verifique, preliminarmente, se há no
município agência bancária ou posto de atendimento bancário (art. 7º, § 4°, da Res. TSE nº 23.463/2015), circunstância que obriga à abertura
de conta bancária.
6.18.5. As informações constantes dos extratos bancários impressos (titular, número da conta corrente, número da agência bancária,
número do banco e/ou data de abertura) conferem com os dados informados na qualificação do prestador de contas?
NÃO - Informe as divergências constatadas (art. 48, I, a, e II, a, da Resolução TSE nº 23.463/2015):
6.18.6. Os extratos bancários foram apresentados em sua forma definitiva, ou seja, sem a expressão "sem validade legal" ou "sujeitos à
alteração"?
NÃO - em desatendimento ao disposto no art. 48, II, a, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
6.18.7. Os extratos bancários apresentam saldo inicial zerado e/ou evidenciam que as contas foram abertas especificamente para a
campanha?
NÃO, em desatendimento ao disposto no art. 48, II, a, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
6.18.8. Os extratos bancários apresentados abrangem todo o período da campanha eleitoral?
NÃO - em desatendimento ao disposto no art. 48, II, a e 52, § 1º, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
6.18.9. Na hipótese de as contas terem sido apresentadas sem movimentação financeira, os extratos bancários comprovam a ausência
dessa movimentação ou foi apresentada declaração emitida pelo banco certificando a ausência da movimentação financeira?
NÃO, em desatendimento ao disposto no art. 48, II, a, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
11.

CONCLUSÃO DOS EXAMES
LOCAL
Paranaguá

DATA
13/11/2017

EXAMINADOR
Elerson Galiotto

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 66-19.2017.6.16.0005
CANDIDATO: ROSANE DE OLIVEIRA DA CRUZ
ADVOGADO: ELISANGELA SOARES OAB/PR nº 38.437
De ordem da Excelentíssima Doutora PAMELA DALLE GRAVE FLORES, Juíza da 005ª Zona Eleitoral, e nos termos da Portaria nº 02/2017005ZE, INTIMO o(a) candidato(a) e prestador(a) de contas de campanha em epígrafe das inconsistências verificadas no RELATÓRIO
PRELIMINAR, abaixo descritos, para, querendo e no prazo de três dias, apresentar esclarecimentos e juntar documentos (Resolução TSE nº
23463/15):
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:
Verifique se foram apresentadas as peças e documentos abaixo discriminados:
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Verifique se foram apresentadas as peças e documentos abaixo discriminados:
CHECK-LIST (art. 48 e 59, § 5º, da Resolução TSE nº 23.463/2015)
Extrato da prestação de contas, devidamente assinado pelo prestador de contas e pelo profissional de
contabilidade
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas
aos recursos do Fundo Partidário
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas a
Outros Recursos
Declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha
constituídas por bens móveis ou imóveis, quando houver
Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Partidário
Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado
Autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido
político, acordo expressamente formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação
Comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou de recursos de origem
não identificada ou guia de recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada,
conforme o caso

SIM
X

NÃO

X
X
Não se
aplica
Não se
aplica
Não se
aplica
X
X
Não se
aplica
Não se
aplica

2.

QUALIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE CONTAS

4.4.

Validação de doadores junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil quanto a divergências em relação à base de dados

Foram detectadas divergências entre os dados dos doadores constantes da prestação de contas e as informações constantes da base de
dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, evidenciando indícios de omissão quanto à identificação dos verdadeiros doadores da
campanha eleitoral, não sendo possível confirmar a origem do recurso aplicado em campanha eleitoral, nos termos do art. 26, § 1º, da
Resolução TSE n. 23.463/2015, propondo-se a conversão das contas simplificadas para o rito ordinário:
DATA

CPF/CNPJ

11/10/2016

25.498.596/0001-22

14/10/2016

25.498.596/0001-22

DOADOR CONSTANTE DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEIÇÕES 2016 MARCELO
ELIAS ROQUE
ELEIÇÕES 2016 MARCELO
ELIAS ROQUE

DOADOR CONSTANTE DA
BASE DE DADOS DA RFB
MARCELO ELIAS ROQUE
PREFEITO
MARCELO ELIAS ROQUE
PREFEITO

VALOR (R$)¹

%²

191,87

13,73

230,00

16,45

¹ Valor total das doações recebidas
² Representatividade das doações em relação ao valor total
4.11.
Verifique a 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

18/08/2016
18/08/2016

877.146.479-49
321.595.109-63

ELISANGELA SOARES
GILBERTO SANTOS DO CARMO

NATUREZA
DO
RECURSO
ESTIMAVEL DOADO
Serviços prestados por terceiros
Serviços prestados por terceiros

VALOR (R$)
500,00
200,00

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, contrariando o que dispõem os arts. 7° e 13, da Resolução TSE nº 23.463/2015,
o que pode caracterizar omissão de movimentação financeira, frustrando o controle de licitude e origem da fonte.
6.

OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 60, IV, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/2015)

6.2.
Foram identificadas inconsistências no confronto entre as doações diretas recebidas e as informações prestadas pelos doadores por
meio do SPCE Cadastro, revelando indícios de omissão parcial de receita ou de gasto eleitoral [avalie se a divergência é de ausência da
doação na prestação de contas em exame (indício de omissão de receita) ou ausência da doação na prestação de contas do beneficiário
(indício de omissão de gasto eleitoral)], infringindo o disposto no art. 48, I, c OU g, da Resolução TSE n. 23.463/2015:
DADOS CONSTANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM EXAME (BENEFICIÁRIO)
SE
DOADOR
Nº RECIBO
DATA
FONT
Q
E
1
PR-PARANAGUÁ - 43 - ELEIÇÕES 403211377453P
11/10/2016
OR
2016 MARCELO ELIAS ROQUE
R000006E

ESPÉCIE

VALOR (R$)

Estimado

40,62

DADOS CONSTANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E/OU INFORMAÇÕES DE DOADOR
SE
DOADOR
Nº RECIBO
DATA
FONT
ESPÉCIE
Q
E
1
MARCELO ELIAS ROQUE
403211377453P
11/10/2016
-Estimado

VALOR (R$)
40,63
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R000006E
6.18.

ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Execute os procedimentos de exame abaixo para todas as contas bancárias informadas na prestação de contas, inclusive para aquela que se
refere à movimentação de recursos do Fundo Partidário, caso tenha havido recebimento dessa natureza. Verifique, preliminarmente, se há no
município agência bancária ou posto de atendimento bancário (art. 7º, § 4°, da Res. TSE nº 23.463/2015), circunstância que obriga à abertura
de conta bancária.
6.18.3. 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:
CNPJ
25.696.579/0001-08

BANCO
237

AGÊNCIA
0048

CONTA
00000000095885

6.18.5. As informações constantes dos extratos bancários impressos (titular, número da conta corrente, número da agência bancária,
número do banco e/ou data de abertura) conferem com os dados informados na qualificação do prestador de contas?
NÃO - Informe as divergências constatadas (art. 48, I, a, e II, a, da Resolução TSE nº 23.463/2015):
6.18.6. Os extratos bancários foram apresentados em sua forma definitiva, ou seja, sem a expressão "sem validade legal" ou "sujeitos à
alteração"?
NÃO - em desatendimento ao disposto no art. 48, II, a, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
6.18.7. Os extratos bancários apresentam saldo inicial zerado e/ou evidenciam que as contas foram abertas especificamente para a
campanha?
NÃO, em desatendimento ao disposto no art. 48, II, a, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
6.18.8. Os extratos bancários apresentados abrangem todo o período da campanha eleitoral?
NÃO - em desatendimento ao disposto no art. 48, II, a e 52, § 1º, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
6.18.9. Na hipótese de as contas terem sido apresentadas sem movimentação financeira, os extratos bancários comprovam a ausência
dessa movimentação ou foi apresentada declaração emitida pelo banco certificando a ausência da movimentação financeira?
NÃO, em desatendimento ao disposto no art. 48, II, a, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
11.

CONCLUSÃO DOS EXAMES
LOCAL
Paranguá

DATA
13/11/2017

EXAMINADOR
Elerson Galiotto

VISTO

14ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

DESPACHO
Por ordem do Excelentíssimo Dr. FABIO MARCONDES LEITE, publico o despacho proferido nos autos abaixo;
Autos nº 755-70.2016.6.16.0014
Natureza: Ação de Investigação Judicial Eleitoral
Investigante: Ministério Público Eleitoral
Investigados: José Carlos Sahafoff Raad e Marcio Raposo
Advogado: Alexandre Postiglione Buherer
OAB/PR 25.633
As alegações finais. Juiz Eleitoral. Fabio Marcondes Leite.

15ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÃO
Prestação de Contas nº 189-21.2016.6.16.0015
Candidato: WALDIR STALLBAUM, Nº 12.666
Advogados:
Elizeu Kocan, OAB/PR 54.081
Fernando Yassuo Sato, OAB/PR 74.881
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Intimação na forma da lei, das partes e procuradores, acerca do parecer técnico conclusivo nº 02 de fl. 124 dos autos supracitados,
para manifestação em até 3 (três) dias:
“PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO Nº 2
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Do exame, após conversão do rito (fl. 122), não houve nova manifestação do candidato nem apresentação de prestação de contas retificadora,
permanecendo, portanto, as seguintes inconsistências:
1. 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$)
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 400 - 3000056528
05/09/2016
DP DINH AG
205 - LANÇAMENTO AVISADO
1.500,00
06/09/2016
DP DINH AG
205 - LANÇAMENTO AVISADO
800,00
As doações financeiras recebidas em desacordo com os artigos arts. 18, I, 11, § 3º e 26, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.463/2015 não podem
ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, na impossibilidade, recolhidas ao Tesouro Nacional, na
forma prevista no caput do art. 26.
As doações financeiras de valor igual ou superior à R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas
mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação (art. 18, §1º).
*O candidato manifestou-se no recurso de fls. 73-92, não houve apresentação dos comprovantes de depósito.
2. OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 60, IV, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/2015)
2.1. 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
06.200.319/0001-47
MRP IMPRESSAO DIGITAL 2155
161,60
7,03
30/08/201
EIRELI - ME
6
¹ Valor total das despesas registradas
² Representatividade das despesas em relação ao valor total
Verificou-se a existência de nota fiscal/despesa idêntica à informada acima cujo documento foi juntado à fl. 37, no entanto o documento juntado
foi a nota fiscal de nº 2206 emitida em 05/09/2016, existindo ainda a nota fiscal 2155 emitida em 30/08/2016 a qual seria o objeto da despesa
não declarada supracitada.
*O candidato manifestou-se no recurso de fls. 73-92.
3. Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista:
3.1. pela desaprovação das contas.
3.2. pela intimação do prestador de contas para manifestação em até três dias (art. 59, § 3º da Resolução TSE nº 23.463/2015), nos termos do
despacho de fl. 130.
3.3. em seguida, pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral, e
3.4. pela conclusão dos autos à autoridade judicial, nos termos do art. 62 da Resolução TSE n. 23.463/2015, para julgamento.
* DOCUMENTO BASEADO EM INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO SPCEWEB, ANÁLISE INFORMATIZADA NOS TERMOS DO ART. 60
DA RESOLUÇÃO Nº 23.463/2015 - TSE.
É o Parecer. À consideração superior.
Ponta Grossa, 10 de novembro de 2017.
Oslei Galvão da Silva
Técnico Judiciário – 15ª ZE/PR”

30ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

RELAÇÃO Nº 051/2017
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 12-75.2017.6.16.0030
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
PRESIDENTE: DIRCEU LUIZ BORTOLOZO
TESOUREIRO: MARILDA LUPEPSA BORTOLOZO
ADVOGADO: DIEGO TIAGO PEREIRA (OAB/PR Nº 67.489)
MUNICÍPIO: PRUDENTÓPOLIS/PR
Intimação, na forma da lei, do partido político sobre o conteúdo da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Eleitoral nos autos acima mencionados:
“Desse modo, acolho os pareceres elaborados pela unidade técnica e pelo Ministério Público Eleitoral, e julgo APROVADAS COM
RESSALVAS as contas do Partido dos Trabalhadores – PT de Prudentópolis/PR, relativas ao exercício financeiro de 2016, nos termos do art.
46, inciso II, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
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Comunicações e anotações necessárias, observando-se as normativas da Justiça Eleitoral.
Publique-se. Registre-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Intime-se o órgão partidário na forma da lei.
Transitada em julgado, arquive-se.
Prudentópolis, 10 de novembro de 2017.
JOSÉ AUGUSTO GUTERRES
Juiz Eleitoral”

33ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

ABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DE CONTAS
EDITAL Nº 55/2017
A Exma. Juíza da 33ª Zona Eleitoral de União da Vitória, Estado do Paraná, Dra. Leonor Bisolo Constantinopolos Severo, no uso de suas
atribuições legais, em cumprimento ao disposto nos § 3º do artigo 31 da Resolução nº 23.464/2015 do Tribunal Superior Eleitoral,
FAZ SABER que nos termos do disposto no § 3º do artigo 31 da Resolução TSE nº 23.464/2015, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da
publicação do presente edital, o Ministério Público Eleitoral ou qualquer partido político poderá impugnar a prestação de contas anual do
exercício de 2016 do Partido Social Democrático – PSD do Município de Paula Freitas (Autos nº 69-84.2017.6.16.0033) 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 9.096/95, art. 35).
Dado e passado nesta cidade de União da Vitória, aos 10 de novembro de 2017. Eu (Fernando Eloi Kreutz) Chefe do Cartório da 33ª Zona
Eleitoral digitei e subscrevi o presente edital que vai abaixo assinado pela Exma. Juíza Eleitoral.
(a)LEONOR B. C. SEVERO-Juíza Eleitoral
EDITAL Nº 56/2017
A Exma. Juíza da 33ª Zona Eleitoral de União da Vitória, Estado do Paraná, Dra. Leonor Bisolo Constantinopolos Severo, no uso de suas
atribuições legais, em cumprimento ao disposto nos § 3º do artigo 31 da Resolução nº 23.464/2015 do Tribunal Superior Eleitoral,
FAZ SABER que nos termos do disposto no § 3º do artigo 31 da Resolução TSE nº 23.464/2015, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da
publicação do presente edital, o Ministério Público Eleitoral ou qualquer partido político poderá impugnar a prestação de contas anual do
exercício de 2016 do Partido Social Cristão – PSC do Município de Paula Freitas (Autos nº 70-69.2017.6.16.0033) 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 9.096/95, art. 35).
Dado e passado nesta cidade de União da Vitória, aos 10 de novembro de 2017. Eu (Fernando Eloi Kreutz) Chefe do Cartório da 33ª Zona
Eleitoral digitei e subscrevi o presente edital que vai abaixo assinado pela Exma. Juíza Eleitoral.
(a)LEONOR B. C. SEVERO-Juíza Eleitoral
EDITAL Nº 57/2017
A Exma. Juíza da 33ª Zona Eleitoral de União da Vitória, Estado do Paraná, Dra. Leonor Bisolo Constantinopolos Severo, no uso de suas
atribuições legais, em cumprimento ao disposto nos § 3º do artigo 31 da Resolução nº 23.464/2015 do Tribunal Superior Eleitoral,
FAZ SABER que nos termos do disposto no § 3º do artigo 31 da Resolução TSE nº 23.464/2015, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da
publicação do presente edital, o Ministério Público Eleitoral ou qualquer partido político poderá impugnar a prestação de contas anual do
exercício de 2016 do Partido Republicano da Ordem Social – PROS do Município de Paula Freitas (Autos nº 71-54.2017.6.16.0033) 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 9.096/95, art. 35).
Dado e passado nesta cidade de União da Vitória, aos 10 de novembro de 2017. Eu (Fernando Eloi Kreutz) Chefe do Cartório da 33ª Zona
Eleitoral digitei e subscrevi o presente edital que vai abaixo assinado pela Exma. Juíza Eleitoral.
(a)LEONOR B. C. SEVERO-Juíza Eleitoral

37ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Edital
EDITAL nº 68/2017
O Excelentíssimo Senhor Doutor Ítalo Mário Bazzo Júnior, MM. Juiz Eleitoral desta 37ª Zona Eleitoral, Município de Mallet, Estado do Paraná,
no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no § 3º do art. 31 da Resolução TSE nº 23.464/2015, TORNA PÚBLICO, a todos
quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, a abertura do prazo de 5 (cinco) dias para que o Ministério Público Eleitoral ou
qualquer Partido Político possa apresentar IMPUGNAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS referentes ao exercício de 2016 apresentada pelo
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC – MALLET. Os legitimados supra mencionados podem, ainda, no prazo de 5 (cinco) dias, 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).
DADO E PASSADO, nesta Cidade e Comarca de Mallet, estado do Paraná, 37ª Zona Eleitoral, aos 13 dias do mês de novembro do ano de
dois mil e dezessete (13/11/2017). Eu, ___(Rosilda G. Soares) Chefe de Cartório Eleitoral Substituta, preparei e conferi o presente edital, que é
subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br

Ano IX - Número 209

Curitiba, quinta-feira, 16 de novembro de 2017

Página 42

ÍTALO MÁRIO BAZZO JÚNIOR
Juiz Eleitoral

41ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Relação 2017_047
CARTAS Nº 36-70.2017.6.16.0041
MUNICÍPIO: LONDRINA
DEPRECANTE: JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL
DEPRECADO: JUÍZO DA 41ª ZONA ELEITORAL
AUTOS DE ORIGEM: 218-73.2016.6.16.0176 – AÇÃO PENAL
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: MARCELO BORGES DE SAMPAIO
ADVOGADA: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR 77091
RÉU: ANDRÉ FELIPE DENIG BANDEIRA
ADVOGADO: TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - OAB/PR 26713
RÉU: TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA
ADVOGADO: TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - OAB/PR 26713
JUIZ: ELIAS DUARTE REZENDE
De ordem do MM. Juiz Eleitoral, ficam os dignos procuradores dos réus acima nominados INTIMADOS da redesignação de audiência,
anteriormente marcada para o dia 24/11/2017 (publicação no DJE do TRE/PR, Ano IX, Número 207, de 13/11/2017), remarcada para o dia
01/12/2017, na qual será ouvida a testemunha de defesa ULISSES SABINO, a fim de se manifestar sobre a denúncia do Ministério Público,
neste Fórum Eleitoral de Londrina, na data e hora redesignada: 01 de dezembro de 2017, às 14 horas.
Londrina, 13 de novembro de 2017.

68ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº: 352-73.2016.6.16.0185
PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2016
VEREADOR: SEVERINO GALDINO DA SILVA
MUNICÍPIO: CASCAVEL/PR
ADVOGADOS: SAULO FERREIRA NETO - OAB/PR 38.244 / OAB/SP 360.050
RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA – OAB/PR 46.983
PEDRO PAULO CAPOVILLA – OAB/PR 79.856
ALINE RAQUEL MOSCHEN – OAB/PR 69.951
BRUNA CAROLINE SCHULTZ – OAB/PR 85.487
JUIZ ELEITORAL: DR. PAULO DAMAS
De ordem do Exmo. Doutor Paulo Damas, Meritíssimo Juiz da 068ª Zona Eleitoral de Cascavel, fica o partido e seus representantes, nos
termos do art. 66, da Resolução 23.463/2015, na pessoa de seus advogados constituídos, notificados para, querendo, no prazo máximo de 72
(setenta e duas) horas, manifestar-se sobre o parecer conclusivo elaborado pelo setor técnico na respectiva prestação de contas.
Cascavel, 10 de novembro de 2017.
Eliara Maria Vicari Santana
Chefe de Cartório

82ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

RELATÓRIO TÉCNICO EXAME DAS CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016
Autos n. 53-80.2017.6.16.0082 - Prestação de Contas Anual - Exercício 2016
Requerente: COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB
Presidente:TEREZINHA ROMANA DA SILVA LEMES
Tesoureiro: EVA LUCIA DIAS
Advogado: JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR – OAB/PR N. 22.155
Município: JUNDIAÍ DO SUL/PR
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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RELATÓRIO TÉCNICO DE EXAME DAS CONTAS
Em cumprimento ao que dispõe o art. 35, §3º, inciso I, da Resolução/TSE n. 23.464/2015, expede-se este Relatório Técnico de Exame das
Contas, para que o partido acima nominado, se manifeste, 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 30 (trinta) dias.
1 – Às fls. 15, consta um depósito em dinheiro, no valor de R$ 30,00, na conta bancária n. 211931, da agência n. 652 do Banco do Brasil,
realizado em 14/04/2016.
2 – Não foi apresentado a nota fiscal/recibo de doação dos serviços advocatícios realizados por José Renato Castanheira Junior.
3 – Não foi apresentado a nota fiscal/recibo de doação dos serviços contábeis realizados por Elvis de Souza Correa.
Ribeirão do Pinhal, 10 de novembro de 2017
Renata Ferracin de Oliveira
Chefe de Cartório
Autos n. 71-04.2017.6.16.0082 - Prestação de Contas Anual - Exercício 2016
Requerente: COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
Presidente:ANA PAULA LEITE
Tesoureiro: ALFLAVIA CRISTINA LEITE DA SILVA
Advogado: ALEXSANDRO NASSIF – OAB/PR N. 70.842
Município: JUNDIAÍ DO SUL/PR
RELATÓRIO TÉCNICO DE EXAME DAS CONTAS
Em cumprimento ao que dispõe o art. 35, §3º, inciso I, da Resolução/TSE n. 23.464/2015, expede-se este Relatório Técnico de Exame das
Contas, para que o partido acima nominado, se manifeste, 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 30 (trinta) dias.
1 – Às fls. 10 consta um depósito em dinheiro no valor de R$ 10,00, na conta bancária n. 226190 da agência n. 652 do Banco do Brasil,
realizado em 25/07/2016, e às fls. 11 consta uma transferência interbancária no valor de R$ 500,00 na conta bancária n. 226394 da agência n.
652 do Banco do Brasil, realizado em 23/09/2016.
Ribeirão do Pinhal, 10 de novembro de 2017
Renata Ferracin de Oliveira
Chefe de Cartório

PUBLICAÇÃO DISPOSITIVO DECISÃO
Autos nº: 75-41.2017.6.16.0082 – Petição
Requerente: Anderson de Assis Costa
Advogado: Edeval Gonçalves Azevedo Junior - OAB/PR n. 56.777
Município: Ribeirão do Pinhal
Intimação na forma da lei, do dispositivo da sentença proferido nos autos acima mencionados pelo Dr. Julio Cezar Vicentini, Juiz Eleitoral:
ISTO POSTO, DETERMINO O LANÇAMENTO DO ASE 272/1 no cadastro da eleitora/candidata, em substituição ao ASE 230.
Publique-se. Registre-se. Intime-se pelo DJE. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Oportunamente, arquive-se.
Ribeirão do Pinhal, 10 de novembro de 2017.
Julio Cezar Vicentini
Juiz Eleitoral
Autos nº: 81-48.2017.6.16.0082 – Petição
Requerente: Claudiene Vicente da Silva Territo
Advogado: Edeval Gonçalves Azevedo Junior - OAB/PR n. 56.777
Município: Ribeirão do Pinhal
Intimação na forma da lei, do dispositivo da sentença proferido nos autos acima mencionados pelo Dr. Julio Cezar Vicentini, Juiz Eleitoral:
ISTO POSTO, DETERMINO O LANÇAMENTO DO ASE 272/1 no cadastro da eleitora/candidata, em substituição ao ASE 230.
Publique-se. Registre-se. Intime-se pelo DJE. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Oportunamente, arquive-se.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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Ribeirão do Pinhal, 06 de novembro de 2017.
Julio Cezar Vicentini
Juiz Eleitoral

110ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Sentença
Autos n.º 81-61.2017.6.16.0110
Prestação Anual de Contas – Exercício 2016
Partido dos Trabalhadores – PT de Faxinal/PR
Advogado: Paulo José da Silva Neto – OAB/PR nº 60.668
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas anual relativas ao exercício financeiro 2016, apresentada pelo Partido dos Trabalhadores de Faxinal/PR.
Referida prestação foi apresentada intempestivamente em desconformidade com o disposto no artigo 28 e seguintes da Resolução TSE nº
23.464/2015, após a agremiação ter sido notificada para tanto.
Às fls. 28/29 foi elaborado relatório preliminar de prestação de contas que aponta omissão de algumas peças consideradas imprescindíveis à
sua análise, bem como algumas irregularidades passíveis de correção.
Razão pela qual, o PT de Faxinal foi intimado (fls. 32/33) para complementar as peças apresentadas permanecendo inerte a tal intimação.
Assim, a presidente da agremiação solicitada à fls. 34 e 36, ao que respondeu juntando a documentação de fls. 38/88.
A seguir foi elaborado parecer técnico conclusivo (fl. 89) recomendando ao final pela aprovação das contas apresentadas ante a ausência de
peças exigidas na legislação aplicável, porém que não comprometem sua análise.
Em seu parecer de fls. 92/93 o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação, com ressalvas das contas apresentadas pelo Partido dos
Trabalhadores de Faxinal/PR.
Por fim, vieram-me os autos conclusos para a prolação da sentença.
É o relatório.
Cabe aos partidos políticos, por meio de seus órgãos nacionais, regionais e municipais, a obrigação de manter escrituração contábil, que
permita o conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas, devendo ainda, por força de lei, enviar anualmente à
Justiça Eleitoral, até o dia 30 de abril do ano seguinte, o balanço contábil do exercício findo.
Por sua vez, à Justiça Eleitoral cabe julgar as referidas contas e decidir sobre a regularidade da aplicação dos recursos pelos partidos políticos.
No presente caso, o referido Partido apresentou suas contas fora do prazo determinado pelo artigo 32 da Lei nº 9.096/95, ou seja, apresentouas intempestivamente e, após intimado, complementou as peças contábeis apresentadas, conforme solicitado, regularizando sua prestação de
contas referente ao exercício financeiro de 2016.
Assim, em face dos documentos e peças contábeis apresentadas, não se vislumbrado qualquer indício ou indicativo de irregularidade, bem
como a comprovação da regular aplicação dos recursos movimentados, há de se concluir pela regularidade das contas apresentadas.
Diante dos exposto, com fundamento no artigo 46, inciso II, da Resolução TSE nº 23.464/2015, declaro como regulares a prestação de contas
apresentadas pelo PT de Faxinal/PR, referentes ao exercício 2016, aprovando-as com ressalvas em razão de sua extemporaneidade.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Faxinal, 13 de novembro de 2017.
MARIA ANGELA CAROBREZ FRANZINI
JUÍZA ELEITORAL

148ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Publicação de Edital
Edital de ciência de descarte de documentos N.º 33/2017
Prazo – 15 (quinze) dias
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 148ª Zona Eleitoral de Toledo, Dr. Raphael de Morais Dantas, com base na Listagem de Autorização de
Descarte de Documentos nº 01/2017, faz saber a quem possa interessar, que a partir do décimo quinto dia subsequente à data de publicação
deste edital, se não houver questionamento, a 148ª Zona Eleitoral eliminará de seus arquivos os documentos constantes da listagem anexa a
este edital.
Os interessados poderão requerer, no prazo citado, às suas expensas, a alienação de documentos ou cópias de peças de documentos, desde
que qualifiquem e demonstrem a legitimidade da solicitação, a ser dirigida à autoridade judicial desta 148ª Zona Eleitoral.
E para que ninguém alegue ignorância, determinou o Exmo. Sr. Juiz Eleitoral fosse lavrado e publicado o presente edital. Dado e passado
nesta cidade de Toledo/PR, em dez de novembro de dois mil e dezessete (10/11/2017). Eu, ___________, Lucia Midori Takano, Chefe de
Cartório, digitei e conferi.
Toledo, 10 de novembro de 2017.
Raphael de Morais Dantas
Juiz Eleitoral

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

Ano IX - Número 209

Curitiba, quinta-feira, 16 de novembro de 2017

Página 45

155ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Autos nº: 311-02.2016.6.16.0155
Noticiante: JUSTIÇA ELEITORAL
Noticiado: NELSON DO NASCIMENTO, brasileiro, RG 53899110 SSP/PR, filho de Zulmira Cordeiro dos Santos e de Advogado: DRA.
Valquiria Aparecida de Carvalho– OAB/PR nº 34.199
SENTENÇA
“Trata-se de notícia crime instaurada em razão do contido na sentença proferida nos autos da representação de nº 311-02.2016.6.16.0155 (fls.
03/06), a qual relata a caracterização, em tese, de crime de menor potencial ofensivo tipificado no artigo 39, parágrafo 5º, inciso II, da Lei
9.504/97. Em audiência preliminar realizada aos 07 de outubro de 2016, ofereceu o Ministério Público Eleitoral transação penal, consistente em
pena prestação de serviços a comunidade, durante o período de 3(três) meses, oito horas semanais a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DIKAION, conforme consta no termo de audiência de fls. 13.
Às fls. 20 consta certidão da chefia de cartório, declarando o cumprimento da prestação pecuniária. O Ministério Público, em fls. 21,
manifestou-se pela extinção da punibilidade do réu.
Assim, declaro a extinção da punibilidade de Nelson do Nascimento, com fundamento no artigo 107 do Código Penal, c/c artigo 89, § 5º, da Lei
nº 9.099/99.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se
Piraquara, 09 de novembro de 2017.
Alexandre Della Coletta Scholz
Juiz Eleitoral”

167ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

SENTENÇAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL/ELEIÇÕES 2016
MUNICÍPIO: ORTIGUEIRA, PR
CANDIDATO (A): MARINA DOS SANTOS DE MORAIS BORGES
NÚMERO DO PROCESSO: 37-65.2017.6.16.0167
ADVOGADO: PATRICIA FERREIRA BRIZOLA ALEIXO RODRIGUES, OAB/PR 57.360
Publicação na forma da lei, do teor da decisão proferida em 08 de novembro de 2017, pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. Ricardo Piovesan, no feito
acima referido, conforme dispositivo que segue:
“Ante o exposto, JULGO DESAPROVADAS AS CONTAS, da candidata MARINA DOS SANTOS DE MORAIS BORGES, na forma da
legislação vigente;
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Oportunamente arquive-se.
Ortigueira, 08 de novembro de 2017.
RICARDO PIOVESAN
Juiz Eleitoral.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL/ELEIÇÕES 2016
MUNICÍPIO: ORTIGUEIRA, PR
CANDIDATO (A): LUCIANE CASTORINA ROBERTO
NÚMERO DO PROCESSO: 38-50.2017.6.16.0167
ADVOGADO: PATRICIA FERREIRA BRIZOLA ALEIXO RODRIGUES, OAB/PR 57.360
Publicação na forma da lei, do teor da decisão proferida em 08 de novembro de 2017, pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. Ricardo Piovesan, no feito
acima referido, conforme dispositivo que segue:
“Ante o exposto, JULGO DESAPROVADAS AS CONTAS, da candidata LUCIANE CASTORINA ROBERTO, na forma da legislação vigente;
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Oportunamente arquive-se.
Ortigueira, 08 de novembro de 2017.
RICARDO PIOVESAN
Juiz Eleitoral.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL/ELEIÇÕES 2016
MUNICÍPIO: ORTIGUEIRA, PR
PARTIDO (S):COMISSÃO PROVISÓRIA DO PSDC DE ORTIGUEIRA, PTC DE ORTIGUEIRA, PSB DE ORTIGUEIRA E PC do B DE
ORTIGUEIRA
NÚMERO DO PROCESSO: 192-05.2016.6.16.0167
ADVOGADO: ROBERSON FIGUEIREDO DA SILVA, OAB/PR 57.083
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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Publicação na forma da lei, do teor da decisão proferida em 08 de novembro de 2017, pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. Ricardo Piovesan, no feito
acima referido, conforme dispositivo que segue:
“Ante o exposto, JULGO NÃO PRESTADAS AS CONTAS, nos termos do art. 68, lV da Resolução 23.463/2015, dos partidos políticos PTC DE
ORTIGUEIRA, PSB DE ORTIGUEIRA, PC do B DE ORTIGUEIRA, na forma da legislação vigente;
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Oportunamente arquive-se.
Ortigueira, 08 de novembro de 2017.
RICARDO PIOVESAN
Juiz Eleitoral.

171ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÃO - 72 HORAS
Prestação de Contas – nº 189-04.2017.6.16.0171
Protocolo: 33.420/2017
Partido: Partido da Mobilização Nacional – Almirante Tamandaré
Advogada: Jaqueline de Fátima Cordeiro – OAB/PR 64.451 e Maria Adriana Pereira de Souza – OAB/PR 25.718
INTIMAÇÃO: “Certifico e dou fé que, nos termos do inciso II do artigo 1º da Portaria 09/2016 e regra prevista no artigo 64, parágrafo 1º da
Resolução TSE 23463/2015, notifico o partido para que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifeste acerca do parecer apresentado.
Almirante Tamandaré, 13 de novembro de 2017. Frederico Rafael Martins de Almeida. Chefe de Cartório”

INTIMAÇÃO
Atos do juiz eleitoral
Representação– nº 1051-48.2012.6.16.0171- RE: 69-23.2016.6.16000
Protocolo: 8465/2016
Represatante: Procuradoria da Fazenda Nacional
Representadoo: GOOGLE Brasil Internet Limitada
Advogados: Eduardo Luiz Brock – OAB/SP 91.311 – Fabio Rivelli – OAB/SP 297.608 e Advogada: Jaqueline de Fátima Cordeiro OAB/PR
64.451
Despacho: " Em fls. 981 já determinei fosse o TRE comunicado a respeito da decisão proferida, informando estar prejudiciado o
encaminhamento
de
peças
derivado
da
decisão
de
fl.
895.
Isso
foi
feito
(985).
Por outro vértice, evidentemente, não é neste feito eleitoral que deve ser buscada liminar para que o débito em questão não constituta óbice à
emissão de certidão negativa de debito, eis que o juízo eleitoral não delibera a respeito, já tendo inclusive adotado a diligência pertinente para
cancelar
os
efeitos
da
decisão
de
fl.
895.
De qualquer forma, determino: oficie-se, para providências pertinentes, novamente ao TRE informando-lhe estar prejudiciada a remessa
derivada da decisão de fl. 895, cancelando-se, outrossim, o termo de inscrição de multa eleitoral aqui feito.
Intimem-se.
Diligências
necessárias.
Gustavo
Hoffmann.
Juiz
Eleitoral
Almirante Tamandaré, 08 de novembro de 2017.
INTIMAÇÃO - PRAZO: 30 DIAS
Representação – nº 1051-48.2016.16.0171(RE 6923.2016.6.16.0000)
Exequente(s): Procuradoria da Fazenda Nacional
Executados(s): Google Brasil Internet Brasil LTDA
Advogados: Eduardo Luiz Brock – OAB/SP 91.311 – Fabio Rivelli – OAB/SP 297.608 – Luiz Fernando Pereira – OAB/PR 22.076, Maitê Marrez
– OAB/PR 86.684, Caio Miachon Tenório OAB/SP 211.036
IINTIMAÇÃO – Prazo 30 dias: “Certifico e dou fé que apresento nos autos certidão com novo cálculo da multa para fins de pagamento em 30
(trinta) dias, conforme determinado às fls. 999/1000. Almirante Tamandaré, 13 de novembro de 2017 - Frederico Rafael Martins de Almeida Chefe de Cartório”

176ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

RELAÇÃO 046/2017
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 119-06.2016.6.16.0176
CANDIDATO: MARCOS ANTONIO
ADVOGADO: DRA. LIS PATRIS FARIA FRANÇA (OAB/PR 64.882)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo candidato a vereador no Município de Curitiba, Paraná, MARCOS ANTONIO, referente ao
pleito municipal de 2016, na forma estabelecida pela Resolução TSE 23.463/2015.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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Preliminarmente, foi o processo instaurado de ofício por este Juízo, visando o controle acerca da apresentação e da regularidade das contas
parciais.
O candidato não apresentou as contas parciais e, após, apresentou suas contas finais de forma tempestiva.
O Relatório Preliminar para a expedição de diligências, à fl. 18, demonstrou que não foram especificadas despesas ou doações estimáveis em
dinheiro com o Advogado e com o Contador e, à fl. 21, o mencionado candidato informou que a ausência de declaração de despesa ou doação
estimável destes serviços prestados não acarretaria irregularidade nas contas.
O Parecer Técnico Conclusivo manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas.
Remetidos os autos ao douto Ministério Público Eleitoral, este também opinou pela aprovação das contas com ressalvas do candidato.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Compulsando os autos, verifica-se que o requerente não incorreu em qualquer irregularidade na arrecadação ou aplicação de recursos em sua
campanha eleitoral, tendo somente deixado de apresentar as contas parciais (em descumprimento ao art. 43, § 4º, da Resolução TSE n.
23.463/2015) e não especificado despesas ou doações estimáveis com o Contador e Advogado, descumprindo o contido no artigo art. 29, § 1º,
da Res. TSE 23.463/2015.
Referidas inconsistências acabaram não obstruindo o controle da Justiça Eleitoral sob as contas do candidato.
Desta feita, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos artigos 30, II, da Lei 9.504/1997 e 68, II, da Resolução TSE
23.463, DECIDO PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se.
Curitiba, 31 de outubro de 2017.
DOUGLAS MARCEL PERES
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 105-22.2016.6.16.0176
CANDIDATO: GILMAR SIMOES
ADVOGADO: DRA. LIS PATRIS FARIA FRANÇA (OAB/PR 64.882)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo candidato a vereador no Município de Curitiba, Paraná, GILMAR SIMOES, referente ao
pleito municipal de 2016, na forma estabelecida pela Resolução TSE 23.463/2015.
Preliminarmente, foi o processo instaurado de ofício por este Juízo, visando o controle acerca da apresentação e da regularidade das contas
parciais.
O candidato não apresentou as contas parciais e, após, apresentou suas contas finais de forma tempestiva.
O Relatório Preliminar para a expedição de diligências, à fl. 17, demonstrou que não foram especificadas despesas ou doações estimáveis em
dinheiro com o Advogado e com o Contador e, à fl. 20, o mencionado candidato informou que a ausência de declaração de despesa ou doação
estimável destes serviços prestados não acarretaria irregularidade nas contas.
O Parecer Técnico Conclusivo manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas.
Remetidos os autos ao douto Ministério Público Eleitoral, este também opinou pela aprovação das contas com ressalvas do candidato.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Compulsando os autos, verifica-se que o requerente não incorreu em qualquer irregularidade na arrecadação ou aplicação de recursos em sua
campanha eleitoral, tendo somente deixado de apresentar as contas parciais (em descumprimento ao art. 43, § 4º, da Resolução TSE n.
23.463/2015) e não especificado despesas ou doações estimáveis com o Contador e Advogado, descumprindo o contido no artigo art. 29, § 1º,
da Res. TSE 23.463/2015.
Referidas inconsistências acabaram não obstruindo o controle da Justiça Eleitoral sob as contas do candidato.
Desta feita, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos artigos 30, II, da Lei 9.504/1997 e 68, II, da Resolução TSE
23.463, DECIDO PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se.
Curitiba, 31 de outubro de 2017.
DOUGLAS MARCEL PERES
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 104-37.2016.6.16.0176
CANDIDATO: GILMAR OLIVEIRA DE AGUIAR
ADVOGADO: DRA. LIS PATRIS FARIA FRANÇA (OAB/PR 64.882)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo candidato a vereador no Município de Curitiba, Paraná, GILMAR OLIVEIRA DE AGUIAR,
referente ao pleito municipal de 2016, na forma estabelecida pela Resolução TSE 23.463/2015.
Preliminarmente, foi o processo instaurado de ofício por este Juízo, visando o controle acerca da apresentação e da regularidade das contas
parciais.
O candidato não apresentou as contas parciais e, após, apresentou suas contas finais de forma tempestiva.
O Relatório Preliminar para a expedição de diligências, à fl. 16, demonstrou que não foram especificadas despesas ou doações estimáveis em
dinheiro com o Advogado e com o Contador e, à fl. 19, o mencionado candidato informou que a ausência de declaração de despesa ou doação
estimável destes serviços prestados não acarretaria irregularidade nas contas.
O Parecer Técnico Conclusivo manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas.
Remetidos os autos ao douto Ministério Público Eleitoral, este também opinou pela aprovação das contas com ressalvas do candidato.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Compulsando os autos, verifica-se que o requerente não incorreu em qualquer irregularidade na arrecadação ou aplicação de recursos em sua
campanha eleitoral, tendo somente deixado de apresentar as contas parciais (em descumprimento ao art. 43, § 4º, da Resolução TSE n.

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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23.463/2015) e não especificado despesas ou doações estimáveis com o Contador e Advogado, descumprindo o contido no artigo art. 29, § 1º,
da Res. TSE 23.463/2015.
Referidas inconsistências acabaram não obstruindo o controle da Justiça Eleitoral sob as contas do candidato.
Desta feita, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos artigos 30, II, da Lei 9.504/1997 e 68, II, da Resolução TSE
23.463, DECIDO PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se.
Curitiba, 31 de outubro de 2017.
DOUGLAS MARCEL PERES
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 107-89.2016.6.16.0176
CANDIDATO: IVANETE PAULINO XAVIER RAIMUNDO
ADVOGADO: DRA. LIS PATRIS FARIA FRANÇA (OAB/PR 64.882)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pela candidata a vereadora no Município de Curitiba, Paraná, IVANETE PAULINO XAVIER
RAIMUNDO, referente ao pleito municipal de 2016, na forma estabelecida pela Resolução TSE 23.463/2015.
Preliminarmente, foi o processo instaurado de ofício por este Juízo, visando o controle acerca da apresentação e da regularidade das contas
parciais.
A candidata não apresentou as contas parciais e, após, apresentou suas contas finais de forma tempestiva.
O Relatório Preliminar para a expedição de diligências, à fl. 19, demonstrou que não foram especificadas despesas ou doações estimáveis em
dinheiro com o Advogado e com o Contador e, à fl. 22, a mencionada candidata informou que a ausência de declaração de despesa ou doação
estimável destes serviços prestados não acarretaria irregularidade nas contas.
O Parecer Técnico Conclusivo manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas.
Remetidos os autos ao douto Ministério Público Eleitoral, este também opinou pela aprovação das contas com ressalvas do candidato.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Compulsando os autos, verifica-se que a requerente não incorreu em qualquer irregularidade na arrecadação ou aplicação de recursos em sua
campanha eleitoral, tendo somente deixado de apresentar as contas parciais (em descumprimento ao art. 43, § 4º, da Resolução TSE n.
23.463/2015) e não especificado despesas ou doações estimáveis com o Contador e Advogado, descumprindo o contido no artigo art. 29, § 1º,
da Res. TSE 23.463/2015.
Referidas inconsistências acabaram não obstruindo o controle da Justiça Eleitoral sob as contas do candidato.
Desta feita, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos artigos 30, II, da Lei 9.504/1997 e 68, II, da Resolução TSE
23.463, DECIDO PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se.
Curitiba, 31 de outubro de 2017.
DOUGLAS MARCEL PERES
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 113-96.2016.6.16.0176
CANDIDATO: KARIN KARLA FERREIRA DE LIMA
ADVOGADO: DRA. LIS PATRIS FARIA FRANÇA (OAB/PR 64.882)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pela candidata a vereadora no Município de Curitiba, Paraná, KARIN KARLA FERREIRA DE
LIMA, referente ao pleito municipal de 2016, na forma estabelecida pela Resolução TSE 23.463/2015.
Preliminarmente, foi o processo instaurado de ofício por este Juízo, visando o controle acerca da apresentação e da regularidade das contas
parciais.
A candidata não apresentou as contas parciais e, após, apresentou suas contas finais de forma tempestiva.
O Relatório Preliminar para a expedição de diligências, à fl. 18, demonstrou que não foram especificadas despesas ou doações estimáveis em
dinheiro com o Advogado e com o Contador e, à fl. 21, a mencionada candidata informou que a ausência de declaração de despesa ou doação
estimável destes serviços prestados não acarretaria irregularidade nas contas.
O Parecer Técnico Conclusivo manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas.
Remetidos os autos ao douto Ministério Público Eleitoral, este também opinou pela aprovação das contas com ressalvas do candidato.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Compulsando os autos, verifica-se que a requerente não incorreu em qualquer irregularidade na arrecadação ou aplicação de recursos em sua
campanha eleitoral, tendo somente deixado de apresentar as contas parciais (em descumprimento ao art. 43, § 4º, da Resolução TSE n.
23.463/2015) e não especificado despesas ou doações estimáveis com o Contador e Advogado, descumprindo o contido no artigo art. 29, § 1º,
da Res. TSE 23.463/2015.
Referidas inconsistências acabaram não obstruindo o controle da Justiça Eleitoral sob as contas do candidato.
Desta feita, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos artigos 30, II, da Lei 9.504/1997 e 68, II, da Resolução TSE
23.463, DECIDO PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se.
Curitiba, 31 de outubro de 2017.
DOUGLAS MARCEL PERES
Juiz Eleitoral
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PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 101-82.2016.6.16.0176
CANDIDATO: FABIO CANALE PARIZOTO
ADVOGADO: DRA. LIS PATRIS FARIA FRANÇA (OAB/PR 64.882)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo candidato a vereador no Município de Curitiba, Paraná, FABIO CANALE PARIZOTO,
referente ao pleito municipal de 2016, na forma estabelecida pela Resolução TSE 23.463/2015.
Preliminarmente, foi o processo instaurado de ofício por este Juízo, visando o controle acerca da apresentação e da regularidade das contas
parciais.
O candidato não apresentou as contas parciais e, após, apresentou suas contas finais de forma tempestiva.
O Relatório Preliminar para a expedição de diligências, à fl. 20, demonstrou que não foram especificadas despesas ou doações estimáveis em
dinheiro com o Advogado e com o Contador e, à fl. 23, o mencionado candidato informou que a ausência de declaração de despesa ou doação
estimável destes serviços prestados não acarretaria irregularidade nas contas.
O Parecer Técnico Conclusivo manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas.
Remetidos os autos ao douto Ministério Público Eleitoral, este também opinou pela aprovação das contas com ressalvas do candidato.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Compulsando os autos, verifica-se que o requerente não incorreu em qualquer irregularidade na arrecadação ou aplicação de recursos em sua
campanha eleitoral, tendo somente deixado de apresentar as contas parciais (em descumprimento ao art. 43, § 4º, da Resolução TSE n.
23.463/2015) e não especificado despesas ou doações estimáveis com o Contador e Advogado, descumprindo o contido no artigo art. 29, § 1º,
da Res. TSE 23.463/2015.
Referidas inconsistências acabaram não obstruindo o controle da Justiça Eleitoral sob as contas do candidato.
Desta feita, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos artigos 30, II, da Lei 9.504/1997 e 68, II, da Resolução TSE
23.463, DECIDO PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se.
Curitiba, 31 de outubro de 2017.
DOUGLAS MARCEL PERES
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 109-59.2016.6.16.0176
CANDIDATO: JOÃO SOARES DE LIMA FILHO
ADVOGADO: DRA. LIS PATRIS FARIA FRANÇA (OAB/PR 64.882)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo candidato a vereador no Município de Curitiba, Paraná, JOÃO SOARES DE LIMA 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 não apresentou as contas parciais e, após, apresentou suas contas finais de forma tempestiva.
O Relatório Preliminar para a expedição de diligências, à fl. 19, demonstrou que não foram especificadas despesas ou doações estimáveis em
dinheiro com o Advogado e com o Contador e, à fl. 22, o mencionado candidato informou que a ausência de declaração de despesa ou doação
estimável destes serviços prestados não acarretaria irregularidade nas contas.
O Parecer Técnico Conclusivo manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas.
Remetidos os autos ao douto Ministério Público Eleitoral, este também opinou pela aprovação das contas com ressalvas do candidato.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Compulsando os autos, verifica-se que o requerente não incorreu em qualquer irregularidade na arrecadação ou aplicação de recursos em sua
campanha eleitoral, tendo somente deixado de apresentar as contas parciais (em descumprimento ao art. 43, § 4º, da Resolução TSE n.
23.463/2015) e não especificado despesas ou doações estimáveis com o Contador e Advogado, descumprindo o contido no artigo art. 29, § 1º,
da Res. TSE 23.463/2015.
Referidas inconsistências acabaram não obstruindo o controle da Justiça Eleitoral sob as contas do candidato.
Desta feita, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos artigos 30, II, da Lei 9.504/1997 e 68, II, da Resolução TSE
23.463, DECIDO PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se.
Curitiba, 31 de outubro de 2017.
DOUGLAS MARCEL PERES
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 111-29.2016.6.16.0176
CANDIDATO: JOSIAS ISRAEL DIAS
ADVOGADO: DRA. LIS PATRIS FARIA FRANÇA (OAB/PR 64.882)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo candidato a vereador no Município de Curitiba, Paraná, JOSIAS ISRAEL DIAS, referente ao
pleito municipal de 2016, na forma estabelecida pela Resolução TSE 23.463/2015.
Preliminarmente, foi o processo instaurado de ofício por este Juízo, visando o controle acerca da apresentação e da regularidade das contas
parciais.
O candidato apresentou regularmente as parciais e, após, apresentou suas contas finais de forma tempestiva.
Não foi necessária a expedição do Relatório Preliminar de Diligências.
Assim, o Parecer Técnico Conclusivo, à fl. 86, manifestou-se pela aprovação das contas.
Remetidos os autos ao douto Ministério Público Eleitoral, este também opinou pela aprovação das contas do candidato.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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É o breve 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, 31 de outubro de 2017.
DOUGLAS MARCEL PERES
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 123-43.2016.6.16.0176
CANDIDATO: OSMAR LUIZ LAMONATO
ADVOGADO: DRA. LIS PATRIS FARIA FRANÇA (OAB/PR 64.882)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo candidato a vereador no Município de Curitiba, Paraná, OSMAR LUIZ LAMONATO,
referente ao pleito municipal de 2016, na forma estabelecida pela Resolução TSE 23.463/2015.
Preliminarmente, foi o processo instaurado de ofício por este Juízo, visando o controle acerca da apresentação e da regularidade das contas
parciais.
O candidato apresentou as parciais e, após, a Prestação de Contas Final de forma tempestiva.
Foi expedido o Relatório Preliminar de Diligências à fl. 21, apontando algumas inconsistências, e o candidato prestou esclarecimentos à fl. 26.
O Parecer Técnico Conclusivo manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas.
Remetidos os autos ao douto Ministério Público Eleitoral, este também opinou pela aprovação das contas com ressalvas do candidato.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Compulsando os autos, verifica-se que o requerente não incorreu em qualquer irregularidade na arrecadação ou aplicação de recursos em sua
campanha eleitoral, tendo somente deixado de declarar despesas ou doações estimáveis com o Contador, descumprindo o contido no artigo
art. 29, § 1º, da Res. TSE 23.463/2015 e tendo declarado o recebimento de doações estimáveis em dinheiro em valores diferentes das notas
fiscais apresentadas em sua prestação de contas, ficando caracterizado como um erro meramente formal.
Referidas inconsistências acabaram não obstruindo o controle da Justiça Eleitoral sob as contas do candidato.
Desta feita, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos artigos 30, II, da Lei 9.504/1997 e 68, II, da Resolução TSE
23.463, DECIDO PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se.
Curitiba, 31 de outubro de 2017.
DOUGLAS MARCEL PERES
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 126-95.2016.6.16.0176
CANDIDATO: REGINALDO APARECIDO DA SILVA
ADVOGADO: DRA. LIS PATRIS FARIA FRANÇA (OAB/PR 64.882)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo candidato a vereador no Município de Curitiba, Paraná, REGINALDO APARECIDO DA
SILVA, referente ao pleito municipal de 2016, na forma estabelecida pela Resolução TSE 23.463/2015.
Preliminarmente, foi o processo instaurado de ofício por este Juízo, visando o controle acerca da apresentação e da regularidade das contas
parciais.
O candidato apresentou as parciais e, após, a Prestação de Contas Final de forma tempestiva.
Foi expedido o Relatório Preliminar de Diligências à fl. 24, apontando algumas inconsistências, e o candidato prestou esclarecimentos à fl. 30.
O Parecer Técnico Conclusivo manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas.
Remetidos os autos ao douto Ministério Público Eleitoral, este também opinou pela aprovação das contas com ressalvas do candidato.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Compulsando os autos, verifica-se que o requerente não incorreu em qualquer irregularidade na arrecadação ou aplicação de recursos em sua
campanha eleitoral, tendo somente deixado de declarar despesas ou doações estimáveis com o Contador, descumprindo o contido no artigo
art. 29, § 1º, da Res. TSE 23.463/2015 e tendo declarado o recebimento de doações estimáveis em dinheiro em valores diferentes das notas
fiscais apresentadas em sua prestação de contas, ficando caracterizado como um erro meramente formal.
Referidas inconsistências acabaram não obstruindo o controle da Justiça Eleitoral sob as contas do candidato.
Desta feita, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos artigos 30, II, da Lei 9.504/1997 e 68, II, da Resolução TSE
23.463, DECIDO PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se.
Curitiba, 31 de outubro de 2017.
DOUGLAS MARCEL PERES
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 90-53.2016.6.16.0176
CANDIDATO: BENILDO ALVES DE ANDRADE
ADVOGADO: DRA. LIS PATRIS FARIA FRANÇA (OAB/PR 64.882)
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo candidato a vereador no Município de Curitiba, Paraná, BENILDO ALVES DE ANDRADE,
referente ao pleito municipal de 2016, na forma estabelecida pela Resolução TSE 23.463/2015.
Preliminarmente, foi o processo instaurado de ofício por este Juízo, visando o controle acerca da apresentação e da regularidade das contas
parciais.
O candidato apresentou as parciais e, após, a Prestação de Contas Final de forma tempestiva.
Foi expedido o Relatório Preliminar de Diligências à fl. 20, apontando algumas inconsistências, e o candidato prestou esclarecimentos à fl. 25.
O Parecer Técnico Conclusivo manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas.
Remetidos os autos ao douto Ministério Público Eleitoral, este também opinou pela aprovação das contas com ressalvas do candidato.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Compulsando os autos, verifica-se que o requerente não incorreu em qualquer irregularidade na arrecadação ou aplicação de recursos em sua
campanha eleitoral, tendo somente deixado de declarar despesas ou doações estimáveis com o Contador, descumprindo o contido no artigo
art. 29, § 1º, da Res. TSE 23.463/2015 e tendo declarado o recebimento de doações estimáveis em dinheiro em valores diferentes das notas
fiscais apresentadas em sua prestação de contas, ficando caracterizado como um erro meramente formal.
Referidas inconsistências acabaram não obstruindo o controle da Justiça Eleitoral sob as contas do candidato.
Desta feita, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos artigos 30, II, da Lei 9.504/1997 e 68, II, da Resolução TSE
23.463, DECIDO PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se.
Curitiba, 31 de outubro de 2017.
DOUGLAS MARCEL PERES
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 97-45.2016.6.16.0176
CANDIDATO: ELSA ARTUR FLORIANO
ADVOGADO: DRA. LIS PATRIS FARIA FRANÇA (OAB/PR 64.882)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pela candidata a vereadora no Município de Curitiba, Paraná, ELSA ARTUR FLORIANO,
referente ao pleito municipal de 2016, na forma estabelecida pela Resolução TSE 23.463/2015.
Preliminarmente, foi o processo instaurado de ofício por este Juízo, visando o controle acerca da apresentação e da regularidade das contas
parciais.
A candidata não apresentou as parciais e, após, a Prestação de Contas Final de forma tempestiva.
Foi expedido o Relatório Preliminar de Diligências à fl. 27, apontando algumas inconsistências, e o candidato prestou esclarecimentos à fl. 32.
O Parecer Técnico Conclusivo manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas.
Remetidos os autos ao douto Ministério Público Eleitoral, este também opinou pela aprovação das contas com ressalvas da candidata.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Compulsando os autos, verifica-se que a requerente não incorreu em qualquer irregularidade na arrecadação ou aplicação de recursos em sua
campanha eleitoral, tendo somente deixado de declarar despesas ou doações estimáveis com o Contador, descumprindo o contido no artigo
art. 29, § 1º, da Res. TSE 23.463/2015 e tendo declarado o recebimento de doações estimáveis em dinheiro em valores diferentes das notas
fiscais apresentadas em sua prestação de contas, ficando caracterizado como um erro meramente formal.
Referidas inconsistências acabaram não obstruindo o controle da Justiça Eleitoral sob as contas da candidata.
Desta feita, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos artigos 30, II, da Lei 9.504/1997 e 68, II, da Resolução TSE
23.463, DECIDO PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se.
Curitiba, 31 de outubro de 2017.
DOUGLAS MARCEL PERES
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 120-88.2016.6.16.0176
CANDIDATO: MARCOS ROBERTO DE LIMA
ADVOGADO: DRA. LIS PATRIS FARIA FRANÇA (OAB/PR 64.882)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo candidato a vereador no Município de Curitiba, Paraná, MARCOS ROBERTO DE LIMA,
referente ao pleito municipal de 2016, na forma estabelecida pela Resolução TSE 23.463/2015.
Preliminarmente, foi o processo instaurado de ofício por este Juízo, visando o controle acerca da apresentação e da regularidade das contas
parciais.
O candidato apresentou as contas parciais e, após, apresentou suas contas finais de forma tempestiva.
O Relatório Preliminar para a expedição de diligências, à fl. 18, demonstrou que não foram especificadas despesas ou doações estimáveis em
dinheiro com o Contador e, à fl. 21, o mencionado candidato informou que a ausência de declaração de despesa ou doação estimável destes
serviços prestados não acarretaria irregularidade nas contas.
O Parecer Técnico Conclusivo manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas.
Remetidos os autos ao douto Ministério Público Eleitoral, este também opinou pela aprovação das contas com ressalvas do candidato.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Compulsando os autos, verifica-se que o requerente não incorreu em qualquer irregularidade na arrecadação ou aplicação de recursos em sua
campanha eleitoral, tendo apenas não especificado despesas ou doações estimáveis com o Contador e Advogado, descumprindo o contido no
artigo art. 29, § 1º, da Res. TSE 23.463/2015.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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Referidas inconsistências acabaram não obstruindo o controle da Justiça Eleitoral sob as contas do candidato.
Desta feita, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos artigos 30, II, da Lei 9.504/1997 e 68, II, da Resolução TSE
23.463, DECIDO PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se.
Curitiba, 31 de outubro de 2017.
DOUGLAS MARCEL PERES
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 99-15.2016.6.16.0176
CANDIDATO: ERIVELTON BELARMINO
ADVOGADO: DRA. LIS PATRIS FARIA FRANÇA (OAB/PR 64.882)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo candidato a vereador no Município de Curitiba, Paraná, ERIVELTON BELARMINO,
referente ao pleito municipal de 2016, na forma estabelecida pela Resolução TSE 23.463/2015.
Preliminarmente, foi o processo instaurado de ofício por este Juízo, visando o controle acerca da apresentação e da regularidade das contas
parciais.
O candidato não apresentou as parciais e, após, a Prestação de Contas Final de forma tempestiva.
Foi expedido o Relatório Preliminar de Diligências à fl. 21, apontando algumas inconsistências, e o candidato prestou esclarecimentos à fl. 26.
O Parecer Técnico Conclusivo manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas.
Remetidos os autos ao douto Ministério Público Eleitoral, este também opinou pela aprovação das contas com ressalvas do candidato.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Compulsando os autos, verifica-se que o requerente não incorreu em qualquer irregularidade na arrecadação ou aplicação de recursos em sua
campanha eleitoral, tendo somente deixado de declarar despesas ou doações estimáveis com o Contador, descumprindo o contido no artigo
art. 29, § 1º, da Res. TSE 23.463/2015 e tendo declarado o recebimento de doações estimáveis em dinheiro em valores diferentes das notas
fiscais apresentadas em sua prestação de contas, ficando caracterizado como um erro meramente formal.
Referidas inconsistências acabaram não obstruindo o controle da Justiça Eleitoral sob as contas do candidato.
Desta feita, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos artigos 30, II, da Lei 9.504/1997 e 68, II, da Resolução TSE
23.463, DECIDO PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se.
Curitiba, 31 de outubro de 2017.
DOUGLAS MARCEL PERES
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 96-60.2016.6.16.0176
CANDIDATO: ELINIANI SOMARIVA
ADVOGADO: DRA. LIS PATRIS FARIA FRANÇA (OAB/PR 64.882)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pela candidata a vereadora no Município de Curitiba, Paraná, ELINIANI SOMARIVA, referente ao
pleito municipal de 2016, na forma estabelecida pela Resolução TSE 23.463/2015.
Preliminarmente, foi o processo instaurado de ofício por este Juízo, visando o controle acerca da apresentação e da regularidade das contas
parciais.
A candidata não apresentou as contas parciais e, após, apresentou suas contas finais de forma tempestiva.
O Relatório Preliminar para a expedição de diligências, à fl. 18, demonstrou que não foram especificadas despesas ou doações estimáveis em
dinheiro com o Advogado e com o Contador e, à fl. 21, a mencionada candidata informou que a ausência de declaração de despesa ou doação
estimável destes serviços prestados não acarretaria irregularidade nas contas.
O Parecer Técnico Conclusivo manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas.
Remetidos os autos ao douto Ministério Público Eleitoral, este também opinou pela aprovação das contas com ressalvas do candidato.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Compulsando os autos, verifica-se que a requerente não incorreu em qualquer irregularidade na arrecadação ou aplicação de recursos em sua
campanha eleitoral, tendo somente deixado de apresentar as contas parciais (em descumprimento ao art. 43, § 4º, da Resolução TSE n.
23.463/2015) e não especificado despesas ou doações estimáveis com o Contador e Advogado, descumprindo o contido no artigo art. 29, § 1º,
da Res. TSE 23.463/2015.
Referidas inconsistências acabaram não obstruindo o controle da Justiça Eleitoral sob as contas do candidato.
Desta feita, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos artigos 30, II, da Lei 9.504/1997 e 68, II, da Resolução TSE
23.463, DECIDO PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se.
Curitiba, 31 de outubro de 2017.
DOUGLAS MARCEL PERES
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 116-51.2016.6.16.0176
CANDIDATO: LYZIANE PAULINA DA SILVA
ADVOGADO: DRA. LIS PATRIS FARIA FRANÇA (OAB/PR 64.882)
Vistos.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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Trata-se de prestação de contas apresentada pela candidata a vereadora no Município de Curitiba, Paraná, LYZIANE PAULINA DA SILVA,
referente ao pleito municipal de 2016, na forma estabelecida pela Resolução TSE 23.463/2015.
Preliminarmente, foi o processo instaurado de ofício por este Juízo, visando o controle acerca da apresentação e da regularidade das contas
parciais.
A candidata apresentou as contas parciais e, após, apresentou suas contas finais de forma tempestiva.
O Relatório Preliminar para a expedição de diligências, à fl. 19, demonstrou que não foram especificadas despesas ou doações estimáveis em
dinheiro com o Advogado e com o Contador e, à fl. 22, a mencionada candidata informou que a ausência de declaração de despesa ou doação
estimável destes serviços prestados não acarretaria irregularidade nas contas.
O Parecer Técnico Conclusivo manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas.
Remetidos os autos ao douto Ministério Público Eleitoral, este também opinou pela aprovação das contas com ressalvas do candidato.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Compulsando os autos, verifica-se que a requerente não incorreu em qualquer irregularidade na arrecadação ou aplicação de recursos em sua
campanha eleitoral, tendo apenas não especificado despesas ou doações estimáveis com o Contador e Advogado, descumprindo o contido no
artigo art. 29, § 1º, da Res. TSE 23.463/2015.
Referidas inconsistências acabaram não obstruindo o controle da Justiça Eleitoral sob as contas do candidato.
Desta feita, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos artigos 30, II, da Lei 9.504/1997 e 68, II, da Resolução TSE
23.463, DECIDO PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se.
Curitiba, 31 de outubro de 2017.
DOUGLAS MARCEL PERES
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 163-25.2016.6.16.0176
CANDIDATO: JOSE CARLOS DOS SANTOS
ADVOGADO: DRA. ELAINE NEDOCHETKO (OAB/PR 03.2218)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo candidato a vereador no Município de Curitiba, Paraná, JOSE CARLOS DOS SANTOS,
referente ao pleito municipal de 2016, na forma estabelecida pela Resolução TSE 23.463/2015.
Preliminarmente, foi o processo instaurado de ofício por este Juízo, visando o controle acerca da apresentação e da regularidade das contas
parciais.
O candidato apresentou regularmente as parciais e, após, apresentou suas contas finais de forma intempestiva, mas antes do prazo das 72
horas previsto pelo art. 45, § 4º, inciso IV e § 5º da resolução citada.
Não foi necessária a expedição do Relatório Preliminar de Diligências.
Assim, o Parecer Técnico Conclusivo, à fl. 36, 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, 31 de outubro de 2017.
DOUGLAS MARCEL PERES
Juiz Eleitoral

183ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
ºIntimação das partes, na forma da lei, do inteiro teor da r. sentença de fls. 94/94v, exarada pelo MM. Juiz Eleitoral Dr. Rui Antônio Cruz nos
autos abaixo discriminados:
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 39-84.2017.6.16.0183
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – Partidos Políticos – Eleições 2016 – Exercício Financeiro
PARTIDO POLÍTICO: COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARTIDO SOLIDARIEDADE (SD)
INTERESSADO(S): FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI, PRESIDENTE DA COMISSÃO PROVISÓRIA; ROSANE FERRANTE
NEUMANN, TESOUREIRA DA COMISSÃO PROVISÓRIA
ADVOGADO(A): ELIZA SCHIAVON – OAB/PR 44480; GUSTAVO SWAIN KFOURI – OAB/PR 35197
MUNICÍPIO: FAROL/PR

Vistos, etc.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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Trata-se de prestação de contas anual apresentada pelo PARTIDO SOLIDARIEDADE (SD), do município de FAROL através das peças
exigidas no art. 29 da Resolução 23.464/2015 sem movimentação financeira.
Como não houve movimentação financeira, em despacho (fl. 76), de 03/07/2017, as contas ora apresentadas passaram a tramitar,
analogicamente, como Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no exercício financeiro de 2016, nos termos do artigo 28, §3º
da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Devidamente instruído os autos, de acordo com o procedimento previsto no art. 45 da Resolução TSE nº 23.464/2015, o Cartório Eleitoral
apresentou parecer (fls. 87/88), bem como o Ministério Público Eleitoral (MPE) se manifestou pela desaprovação das contas (fl. 91/92).
Não foram protocoladas impugnações, informações ou documentos que ensejassem a necessidade de nova manifestação pelas partes, nos
termos do inciso VII, do art. 45, da Resolução acima mencionada.
É o relatório. Decido.
De início, ressalto que com o intuito de simplificar os processos relacionados às prestações de contas partidárias anuais, o TSE editou a
Resolução nº 23.464/2015, a qual dispõe, em seu art. 28, §3º:
§3° A prestação de contas dos órgão partidários municipais que não tenham movimentação de 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.
Publicado Edital em 07/07/2017 no Diário Oficial da Justiça Eletrônico (DJE), não foram protocoladas impugnações, nem requerimentos para a
realização de diligências (fl. 79).
Corroborando a autenticidade das informações prestadas, constata-se que não foram emitidos recibos de doação pelo órgão partidário, bem
como não houve recebimento ou repasse de recursos do Fundo Partidário e/ou transferências financeiras envolvendo referida agremiação
partidária (fl. 82).
Constatou-se, em exame preliminar, pela unidade técnica, que o órgão partidário em análise não possuía CNPJ cadastrado na Justiça
Eleitoral, após consulta ao Sistema de Prestação de Contas Anuais (PORTAL SPCA), em que se verifica a emissão de extratos bancários em
nome do órgão partidário.
Verifico então que foram requeridas providências complementares pelo responsável pela Unidade Técnica em função de descumprimento do
que prescreve o art. 4, I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, transcrito a seguir:
"Art. 4 – Os partidos políticos, em todos os níveis de direção, devem:
I – inscrever-se no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
II - ...."
Intimado para regularização (fls. 85), o partido deixou transcorrer "in albis" o prazo sem se manifestar nos presentes autos, conforme certidão
expedida pelo Cartório Eleitoral (fl. 86).
Diante disso, o órgão partidário descumpriu uma norma obrigatória estampada na Resolução TSE n.º 23.464/2015, conforme se vê acima,
comprometendo, significativamente, a regularidade das contas e a análise financeira de forma mais criteriosa.
Ante o exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas anuais apresentadas pelo PARTIDO SOLIDARIEDADE (SD), do município de FAROL
referente ao exercício de 2016, com fulcro no artigo 46, inciso III, alíneas a e b, da Resolução TSE nº 23.464/2015, porém deixo de aplicar a
sanção prevista no art. 49 da referida resolução em razão de não ter sido verificada a obtenção de nenhuma importância referente a recursos
do Fundo Partidário pelo órgão partidário, e determino:
a) Diligências necessárias, com o lançamento da informação no Sistema de Contas Eleitorais (SICO).
b) Dê ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
c) Após o trânsito em julgado da decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Campo Mourão, 13 de novembro de 2017.
RUI ANTONIO CRUZ
Juiz Eleitoral

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Intimação das partes, na forma da lei, do inteiro teor da r. sentença de fls. 85/85v, exarada pelo MM. Juiz Eleitoral Dr. Rui Antônio Cruz nos
autos abaixo discriminados:
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 40-69.2017.6.16.0183
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – Partidos Políticos – Eleições 2016 – Exercício Financeiro
PARTIDO POLÍTICO: COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARTIDO SOLIDARIEDADE (SD)
INTERESSADO(S): FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI, PRESIDENTE DA COMISSÃO PROVISÓRIA; ROSANE FERRANTE NEUMANN,
TESOUREIRA DA COMISSÃO PROVISÓRIA
ADVOGADO(A): ELIZA SCHIAVON – OAB/PR 44480; GUSTAVO SWAIN KFOURI – OAB/PR 35197
MUNICÍPIO: JANIÓPOLIS/PR

Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas anual apresentada pelo «PARTIDO», do município de JANIÓPOLIS através das peças exigidas no art.
29 da Resolução 23.464/2015 sem movimentação financeira.
Como não houve movimentação financeira, em despacho (fl. 67), de 03/07/2017, as contas ora apresentadas passaram a tramitar,
analogicamente, como Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no exercício financeiro de 2016, nos termos do artigo 28, §3º
da Resolução TSE n.º 23.464/2015.

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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Devidamente instruído os autos, de acordo com o procedimento previsto no art. 45 da Resolução TSE nº 23.464/2015, o Cartório Eleitoral
apresentou parecer (fls. 78/79«FLSPARECER»), bem como o Ministério Público Eleitoral (MPE) se manifestou pela desaprovação das contas
(fl. 81/82«FLSPARECERMPE»).
Não foram protocoladas impugnações, informações ou documentos que ensejassem a necessidade de nova manifestação pelas partes, nos
termos do inciso VII, do art. 45, da Resolução acima mencionada.
É o relatório. Decido.
De início, ressalto que com o intuito de simplificar os processos relacionados às prestações de contas partidárias anuais, o TSE editou a
Resolução nº 23.464/2015, a qual dispõe, em seu art. 28, §3º:
§3° A prestação de contas dos órgão partidários municipais que não tenham movimentação de 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.
Publicado Edital em 07/07/2017 no Diário Oficial da Justiça Eletrônico (DJE), não foram protocoladas impugnações, nem requerimentos para a
realização de diligências (fl. 70).
Corroborando a autenticidade das informações prestadas, constata-se que não foram emitidos recibos de doação pelo órgão partidário, bem
como não houve recebimento ou repasse de recursos do Fundo Partidário e/ou transferências financeiras envolvendo referida agremiação
partidária (fl. 73).
Constatou-se, em exame preliminar, pela unidade técnica, que o órgão partidário em análise não possuía CNPJ cadastrado na Justiça
Eleitoral, após consulta ao Sistema de Prestação de Contas Anuais (Portal SPCA), em que se verifica a emissão de extratos bancários em
nome do órgão partidário.
Verifico então que foram requeridas providências complementares pelo responsável pela Unidade Técnica em função de descumprimento do
que prescreve o art. 4, I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, transcrito a seguir:
“Art. 4 – Os partidos políticos, em todos os níveis de direção, devem:
I – inscrever-se no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
II - ....”
Intimado para regularização (fls. 76), o partido deixou transcorrer “in albis” o prazo sem se manifestar nos presentes autos, conforme certidão
expedida pelo Cartório Eleitoral (fl. 77).
Diante disso, o órgão partidário descumpriu uma norma obrigatória estampada na Resolução TSE n.º 23.464/2015, conforme se vê acima,
comprometendo, significativamente, a regularidade das contas e a análise financeira de forma mais criteriosa.
Ante o exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas anuais apresentadas pelo «PARTIDO»SOLIDARIEDADE (SD), do município de
JANIÓPOLIS referente ao exercício de 2016, com fulcro no artigo 46, inciso III, alíneas a e b, da Resolução TSE nº 23.464/2015, porém deixo
de aplicar a sanção prevista no art. 49 da referida resolução em razão de não ter sido verificada a obtenção de nenhuma importância referente
a recursos do Fundo Partidário pelo órgão partidário, e determino:
a) Diligências necessárias, com o lançamento da informação no Sistema de Contas Eleitorais (SICO).
b) Dê ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
c) Após o trânsito em julgado da decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Campo Mourão, 13 de novembro de 2017.
RUI ANTONIO CRUZ
Juiz Eleitoral

INTIMAÇÃO DE DESPACHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 13-86.2017.6.16.0183
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDOS POLÍTICOS – ELEIÇÕES 2016 – EXERCÍCIO FINANCEIRO
PARTIDO POLÍTICO: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT
INTERESSADO(S): SANTO MONEGATI, PRESIDENTE DO DIRETÓRIO MUNICIPAL; DECIO SLONGO, TESOUREIRO DO DIRETÓRIO
MUNICIPAL
ADVOGADO(S): LEANDRO JOÃO QUENEHENN – OAB/PR 67829
MUNICIÍPIO: LUIZIANA/PR

Intimação na forma de lei, das partes, na pessoa do seu advogado, do inteiro teor do r. despacho de fls.96, exarado pelo MM. Juiz Eleitoral Dr.
Rui Antonio Cruz nos autos supra:
“I – Defiro o pedido e concedo o praz de 10 (dez) dias para cumprimento da diligência.
II – Intime-se.
III – Após, com ou sem manifestação, proceda-se conforme item II do despacho de fls. 88.”
Campo Mourão, 13 de novembro de 2017.
RUI ANTONIO CRUZ
Juiz Eleitoral
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Relação 67/2017
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
NOTIFICADO: PARTIDO VERDE (PV) – GOIOXIM/PR
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11-56.2017.6.16.0203
INTERESSADOS: ADAIR JOSÉ ALMEIDA MELO; JAIRO DE SOUZA GUIMARÃES
ADVOGADA: EDITE SIMI ESTECHE (OAB/PR 42.176)
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
Efetuada análise da documentação apresentada, nos termos do art. 29 da Res. TSE nº 23.464/2015, verificou-se a necessidade de que o
partido preste esclarecimentos acerca da(s) impropriedade(s) detectadas.
Desta forma, fica Vossa Senhoria notificado(a), nos termos do § 3º, art. 34 da Res. TSE nº 23.464/2015, a adotar as providências abaixo, no
prazo de 20 (vinte) dias após a publicação desta, cabendo observar que eventuais pendências/irregularidades posteriormente constatadas
poderão ser objeto de nova diligência.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE TÉCNICA
Devidamente notificado acerca do parecer técnico de fls. 65/68, o Partido Verde - PV de Goioxim/PR apresentou os extratos bancários da
conta partidária (fls. 74/87).
Após, apresentou o doc, nº 85.754/2017 (fls. 99/103), através do qual foram sanadas as irregularidades quanto à subscrição das contas por
advogado(a) e demonstração de Fluxo de Caixa.
Todavia, verifica-se que ainda restam pendências e/ou irregularidades (tabela em anexo), tais como ausência de Livro Diário e Livro Razão,
razão pela qual permanece o descumprimento da legislação pertinente por parte do prestador das contas.
Por fim, ressalta esta Unidade Técnica que a não regularização dos itens ausentes ou irregulares não impede a análise das informações
prestadas, entendendo-se, assim, que as presentes contas devem permanecer como APROVADAS, COM RESSALVAS.
É o Parecer. À consideração superior.
Cantagalo, 10 de novembro de 2017.
Helder Zanivan Lazaro
Rafaela Pires de Sá Leite
Técnico Judiciário da 203ªZE
Chefe de Cartório da 203ªZE
RELAÇÃO DAS PEÇAS ANALISADAS:
ASSINATURAS
–
verificar
aplicação conforme doc.
PEÇAS E DOCUMENTOS

EXIGÊNCIA
LEGAL

Balanço Patrimonial – impresso

Art. 4º, V, “a”

OK

Demonstração do Resultado do Exercício impresso

Art. 4º, V, “a”

OK

Balanço
Patrimonial
e
DRE
–
Demonstração do Resultado do Exercício
em meio digital para publicação no DJE

Art. 4º, V, “a”

OK

Instrumento de Mandato (Procuração
Advogado) do Partido, do Presidente e do
Tesoureiro

Art.29, XX

OK

Certidão de Regularidade do CRC do
contador

Art.29, XXI

OK

Relação de Agentes Responsáveis

Art.29, lX

OK

Demonstração de Fluxos de Caixa.

Art.29, XVIII

OK

PRE
SIDE
NTE

TES
OUR
EIRO

CON
TAD
OR

ADV
OGA
DO

S

N

OBSERVAÇÃO
DILIGÊNCIA

/
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Demonstrativo de Receitas e Gastos.

Art.29, XIV

OK

Demonstrativo de Obrigações a Pagar.

Art.29, XII

OK

Demonstrativo dos Recursos Recebidos do
Fundo Partidário

Art.29, X

OK

Demonstrativo dos Recursos Distribuídos
do Fundo Partidário
obs.: distribuídos a candidatos, partidos ou
comitês

Art.29, X

OK

Demonstrativo de Doações Financeiras
Recebidas.

Art.29, XI

OK

Demonstrativo de Doações Estimáveis
Recebidas (se houver, ou conjunto com
doações financeiras)

Art.29, XI

OK

Demonstrativo de Dívidas de Campanha.

Art.29, XIII

OK

Controle de Despesas com
(somente para Fundo Partidário)

Art.21, II

OK

Demonstrativo de Sobras Financeiras de
Campanha,
discriminando
valores
recebidos e a receber.

Art.29, XVII

OK

Demonstrativo de Sobras de Campanha de
Bens Permanentes.

Art.29, XVII

OK

Demonstrativo das Transferências de
Recursos para Candidatos, Comitês e
Partidos

Art.29, XV

OK

Demonstrativo de Contribuições Recebidas

Art.29, XVI

OK

Parecer da Comissão Executiva
Provisória ou do Conselho Fiscal.

/

Art.29, II

NÃ
O

PENDENTE

Parecer da Fundação, se houver filial no
município.

Art.29, II

NÃ
O

PENDENTE

Relação de Contas Bancárias Abertas.

Art.29, IIl

OK

Art.29, lV

OK

GRU referente RONI conforme art. 12, 13
e 14, se houver

Art.29, VII

OK

Demonstrativo de Acordos, se houver

Art.29, VIII

OK

Art.29, V

OK

Conciliação
necessária

Bancária,

Extratos
bancários,
contas/aplicações

Pessoal

somente

de

todas

se

as
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Livro Diário, encadernado, registrado e
autenticado

Art.26, I e §§ 3º e
4º

NÃ
O

PENDENTE

Livro Razão.

Art.26, II

NÃ
O

PENDENTE

Documentos fiscais dos gastos, se
recebeu Fundo Partidário (somente
despesas pagas com FP)

Art.29, VI

OK

Notas Explicativas, se houver

Art.29, XXII

OK

EDITAL Nº 52/2017
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO E BALANÇO PATRIMONIAL
O Excelentíssimo Senhor Dr. RODRIGO DE LIMA MOSIMANN, MM Juiz da 203ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais e em
obediência ao contido no art. 31, § 1 da Resolução TSE nº 23.464/15
FAZ SABER, a todos os interessados que virem ou tiverem conhecimento do presente Edital, que foram apresentadas as seguintes peças
pelos partidos:
1) PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO do município de Cantagalo/PR.
BALANÇO PATRIMONIAL
2016
ATIVO
Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa
Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição
Banco do Brasil – Agencia 4660-4 Conta 9350-5
Banco C/Movimento – Recursos com Restrição
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição
Créditos a Receber
Mensalidades de Terceiros
Atendimentos Realizados
Adiantamentos a Empregados
Adiantamentos a Fornecedores
Recursos de Parcerias em Projetos
Tributos a Recuperar
Despesas Antecipadas
Estoques
Produtos Próprios para Venda
Produtos Doados para Venda
Almoxarifado / Material de Expediente

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

Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição
Valores a Receber
Investimentos
Investimentos Permanentes
Imobilizado
Bens sem Restrição
Benscom Restrição
(-) Depreciação Acumulada
Intangível
Direitos de Uso de Softwares
Direitos de Autor e de Marcas
(-) Amortização Acumulada

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

R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 250,00

2016
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Circulante
Fornecedores de bens e serviços
Obrigações com Empregados

R$ 250,00
R$ 250,00
R$ 0,00
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Obrigações Tributárias
Empréstimos e Financiamentos a Pagar
Recursos de Projetos em Execução
Recursos de Convênios em Execução
Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar
Não Circulante
Empréstimos e Financiamentos a Pagar
Recursos de Projetos em Execução
Recursos de Convênios em Execução
Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio Social
Outras Reservas
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Superávit ou Déficit Acumulado

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

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

2016
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 250,00
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

Dado e passado nesta cidade de Cantagalo - PR, aos 13 dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete (13/11/2017).
Rafaela Pires de Sá Leite
Chefe de Cartório
Autorizado pela portaria 03/2017
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Publicação de Edital
EDITAL DE CIÊNCIA DE DESCARTE DE DOCUMENTOS
N.º 53/2017
(PRAZO DE 15 DIAS)
A Excelentíssima Senhora Dra. Ana Isabel Antunes Mazzotini Ramos, MMa. Juíza da 206ª ZE de Sarandi/PR, no uso de suas atribuições
legais e em cumprimento à Resolução TER n.º 704/2015 e nos termos dos Autos de Descarte de Material n.º 77-27.2017.6.16.0206;
FAZ SABER a quem interessar possa, que a partir do décimo quinto dia subsequente à data de publicação deste edital, se não houver
questionamento, a 206ª Zona Eleitoral eliminará de seus arquivos os documentos constantes da listagem anexa:
DADOS DOS DOCUMENTOS A SEREM DESCARTADOS
CÓDIGO

DATAS LIMITE

QUANTIDADE
(em
metro lineares - ml)
3,78 ml
(27 caixas)
0,42 ml
(3 caixas)
0,56 ml
(04 caixas)

DESCRIÇÃO

MOTIVO

130.15

2011 e anteriores

Relatório
RAEs
digitados
Folhas de votação

Término do prazo – 5
anos
Término do prazo – 8
anos
Término do prazo –
após
o
pleito
subsequente
Término do prazo –
não há prazo de
guarda
Término do prazo – 4
anos
Término do prazo – 5
anos
Término do prazo –
descarte após o ASE
relacionado
for
incluído no cadastro.
Término do prazo –
descarte após o
pleito subsequente

130.14

2008

130.18

2014 e anteriores

130.22

2016 e anteriores

0,56 ml
(4 caixas)

130.3

2012

139.9

2010 e anteriores

Boletins de
(BUs)
Zerésima

130.35

2016 e anteriores

0,28 ml
(2 caixas)
0,14
(1 caixa)
0,42 ml
(3 caixas)

130.19

2014 e anteriores

0,14 ml
(1 caixa)

130.24

2016 e anteriores

0,14 ml
(1 caixa)

Requerimento
de
Justiça
Eleitoral
Recebidos
em
Cartório
Pedidos de dispensa
de mesários

130.34

2014 e anteriores

0,14 ml
(1 caixa)

AFIZON

130.11

2016 e anteriores

0,7 ml
(5 caixas)

169.1

2016 e anteriores

1,12 ml
(8 caixas)

130.9

2010 e anteriores

0,56 ml
(4 caixas)

Convocação
de
mesário
–
comprovante
de
recebimento
Comunicação
de
direitos
políticos:
Restabelecimento,
suspensão, perda
Comunicação
de
óbitos – pastas

Justificativas
eleitorais
(formulários)
Ofícios recebidos e
expedidos
urnas

Relatório ASE. Guia
de multa Efetivada

Término do prazo –
descarte após o
processamento
no
cadastro
Término do prazo –
descarte após a
eleição subsequente
Término do prazo –
após
o
processamento
do
ASE correspondente
Término do prazo –
não há prazo de
guarda
Término do prazo – 6
anos

Os interessados poderão requerer, no prazo citado, às suas expensas, a alienação de documentos ou cópias de peças de documentos, desde
que qualifiquem e demonstrem a legitimidade da solicitação, a ser dirigida à Juíza Eleitoral.
Sarandi, 09 de novembro de 2017.
Ana Isabel Antunes Mazzotini Ramos
Juíza Eleitoral
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